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Samfinansierad samverkan mellan Svenska Kommunförbundet, länsförbunden och kommunerna avseende
kompetenshöjning, utveckling och avtalsreglering inom
området geografisk informationsteknik (IT)
Bakgrund
• Svenska Kommunförbundet har under 1995-96 bedrivit ett avtalsprojekt
som stöd för kommunerna när det gäller att reglera villkoren för användningen av kommunala databaser i samhället. Detta är bl.a. en följd av dels
att olika användare inser behovet av att ajourhålla/uppdatera informationen vid källan, dels behovet i kommunerna att få ett bättre ekonomiskt
utbyte av gjorda investeringar.
• IT-propositionen förutsätter att staten och kommunerna ska samverka om
etableringen av grunddatabaser inom samhällsbyggandet. En första sådan
grunddatabas är den nationella vägdatabasen (NVDB).
• Inom Lantmäteriverket pågår ett antal projekt och aktiviteter som förutsätter samverkan med kommunerna. Genomgående förutsätter sådan
samverkan IT-stöd.
• Behovet av standardisering accentueras i en situation där kommunerna
förutsätts medverka i rikstäckande databaser.
• Kompetenshöjande åtgärder behöver sättas in för att kommunerna ska
kunna bli intressanta som samarbetsparter.
• Ett samordnat kommunalt uppträdande gentemot marknaden är till gagn
för alla kommuner.
• Svenska Kommunförbundet (SK) har inte tillräckliga ekonomiska eller
personella resurser för att svara upp mot rimliga krav från kommunerna
varken när det gäller avtalsfrågor eller övriga behovsområden enligt ovan.
I förbundets budget för 1997 har äskats medel för att förbundet
förhoppningsvis tillsammans med länsförbunden och intresserade
kommuner ska kunna agera och finansiera ett projekt för att flytta fram
kommunernas positioner inom geografisk IT-verksamhet.

Förväntade resultat
• Allt sedan slutet på 1970-talet har SK, länsförbunden och kommunerna
arbetat med konceptet MBK. Kärnan i detta koncept är att samordna produktion, användning och finansiering av grundläggande geografisk
information.
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• Genom avtalsreglering, taxesättning och andra EA-inriktade åtgärder har
kommunernas ekonomi inom området successivt förbättrats.
• Grundläggande geografisk information kostar kommunkollektivet någonstans mellan 1 och 2 miljarder kronor per år. Genom normalavtal och formella avtal med Telia, Lantmäteriverket, Posten, energiföretag m.fl. täcks
för närvarande uppskattningsvis en fjärdedel av dessa kostnader. Det
finns alltså en potential i miljardklassen i årliga intäkter enbart för att
täcka kostnaderna för basverksamheten. I takt med att databaser byggs
upp förbättras förutsättningarna att använda de grundläggande
geografiska databaserna inom inte minst de resurskrävande områdena
skola och socialtjänst.
• Den snabba utvecklingen inom IT-området med krav enligt bl.a. IT-propositionen på samverkan mellan staten och kommunerna i försörjningen
med grunddatabaser förutsätts på ett annat sätt än tidigare samverkan
mellan kommunerna för att åstadkomma rikstäckande lösningar. Genom
sådan medverkan kan kommunerna få bättre räntabilitet på gjorda investeringar i grundläggande data och samtidigt medverka till förbättrad
samhällsekonomi genom sambruk av data inom den offentliga sektorn.
• Marknaden efterfrågar i ökande utsträckning kommunala databaser och
kommunal medverkan i ajourhållningen av geografiska data. Sådan upphandling från kommunerna leder också till förbättrad räntabilitet i gjorda
investeringar.
• För att uppnå ovannämnda positiva resultat krävs en betydande kompetenshöjning i kommunerna. Projektet förutsätts initiera sådana åtgärder.
Möjligheterna att erhålla medel från KK-stiftelsen eller motsvarande organ
bör närmare undersökas.

Principlösning
Detta upprop syftar till att efterhöra intresset från länsförbunden och kommunerna att medverka i projektet. Det finns anledning att betrakta den första
ansatsen som ett försöksprojekt under år 1997. Innebörden av att aktiviteten
utgör ett försök ska inte uppfattas på det sättet att ovan påtalade behov löses
under 1997. Däremot kan det finnas anledning att pröva organisation och
verksamhetsformer inklusive finansieringen inför ett eventuellt fortfarighetstillstånd.
Projektet ska ledas av en styrgrupp sammansatt av ett urval personer ut
finansiärkretsen. Beslut om sammansättningen av styrgruppen fattas på ett
möte med samtliga finansiärer.
Styrgruppen tillsätter vid behov mindre arbetsgrupper med tydliga mandat
att åstadkomma resultat.
Första åtgärden blir att åstadkomma en aktivitetskatalog ur vilken en prioritering kan göras.
Om utfallet av bifogad intresseanmälan blir positiv kan ett förberedande
arbete påbörjas under hösten -96. En interimsgrupp bör tillsättas för att
utföra detta arbete. Bl.a. bör behovet av ett avtalsreglerat förhållande mellan
SK och berört länsförbund eller berörd kommun övervägas.
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Jag förutsätter att en intresseanmälan är tillräckligt förankrad så att förberedelsearbetet kan bedrivas i förvissningen att projektet verkligen kommer
till stånd.
Svar enligt bifogad intresseanmälan bör vara mig tillhanda den 1 november
1996.
Använd gärna SK Direkt för reaktioner och frågor i ärendet.

Gösta Pellbäck
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Svenska Kommunförbundet
Eva Wärnlund
118 82 STOCKHOLM
Fax 08-772 46 63

Samfinansierad samverkan mellan Svenska Kommunförbundet, länsförbunden och kommunerna avseende
kompetenshöjning, utveckling och avtalsreglering inom
området geografisk informationsteknik (IT)
Kommunförbundet.................................................(län)
..........................................kommun genom..............................................kontoret/förvaltningen (stryk det som inte är aktuellt)
har för avsikt att medverka i projektet enligt UPPROP 1996-09-20
Vi avser att bidra med ...........................kronor för år 1997 under förutsättning
att projektet får tillräcklig anslutning.
Vår kontaktperson är
............................................
Adr:.................................... Tel:...............................Fax:..................................
..................................... E-post:..................................................................
..................................... Har tillgång till SK Direkt ......ja ......nej
Synpunkter:...................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................
För........................................................
......................................................... Tel:......................................
......................................................... Fax:.....................................
(namnförtydligande)
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