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Inledning
Bakgrund
Geografiska informationssystem, GIS, används 
idag av de flesta kommuner, organisationer, 
statliga myndigheter med flera. Från centralt 
håll, riksdag och regering, samt länsstyrelse och 
kommunförbund finns en uttalad ambition att 
understödja utbyggnaden av GIS-användningen 
i kommunerna. Det anses viktigt att utbytet av 
information mellan lokal och regional nivå un-
derlättas. 

Syfte
GIS-strategin syftar till att skapa en gemensam 
struktur för GIS-arbetet i Nybro kommun. Den 
syftar även till att beskriva hur verksamheten 
ska bedrivas samt klarlägga hur ansvaret för 
GIS-arbetet ska fördelas.

GIS ska bli ett strategiskt verktyg i Nybro kom-
mun för den interna kommunala verksamheten 
och ska stödja att vi kan erbjuda enkla och ef-
fektiva samhällstjänster för medborgare, företag 
och intressenter.

GIS ska bli ett naturligt val för kommunala för-
valtningar och bolag att presentera information 
både internt och externt.

Beskrivning av GIS
Ett Geografiskt InformationsSystem är ett da-
torbaserat system som används för att samla in, 
lagra, bearbeta, analysera och presentera geo-
grafisk information. Med geografisk informa-
tion menas de uppgifter som hör till en plats på 
jordytan. Det kan till exempel vara uppgifter om 
fastigheter, byggnader, vägar, vattenledningar, 
markanvändning, befolkning och naturvärden.

Med ett GIS kan analys och presentation utfö-
ras snabbare och effektivare än med manuella 
metoder. Med hjälp av GIS kan man lättare an-
vända befintliga data för att lösa problem och 
generera beslutsunderlag.

GIS-systemens viktigaste användningsområden 
är:

• stöd i handläggning och planering 

• stöd för exploatering och projektering

• redskap för analys och uppföljning 

• grund för intern information och information 
till allmänheten 

• utbyte av information 

• redskap i den demokratiska processen.

GIS-strategi
GIS-arbetet bör genomföras målinriktat och 
strukturerat. Viktiga samhällsfunktioner kan 
stöttas ännu bättre än idag genom att skapa en 
fungerande infrastruktur för geodata. Vid kata-
strofer och i dagliga situationer är geodata via 
GIS en viktig del.

Kommunens Vision 2030
Nybro kommuns vision för 2030 lyder:
Nybro kommun har 25 000 invånare och är 
centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. 
Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbar-
het i alla avseenden – ekologiskt, ekonomiskt, 
kulturellt och socialt.

Nybro kommuns mål
Kopplat till visionen finns följande fem beslu-
tade fullmäktigemål:

1. All vård, skola och omsorg ska vara god och 
kvalitetssäkrad

2. Medborgarna ska uppleva att de har goda 
möjligheter att påverka kommunens utveck-
ling

3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en att-
raktiv kommun att verka i

4. Medborgarna ska uppleva att Nybro är en 
attraktiv plats att arbeta, leva och bo i

5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk 
styrning

Visionen och målen är utgångspunkten i allt 
arbete och alla projekt som genomförs i Nybro 
kommun.
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GIS är ett verktyg som kan underlätta för samt-
liga av kommunens mål. Nedan följer några ex-
empel på hur GIS kan användas som en hjälp att 
uppnå målen.

Mål 1: För att planera och skapa beslutsunder-
lag för vård, skola och omsorg, bland annat med 
hjälp av befolkningsstatistik kopplad till en geo-
grafisk plats.

Mål 2: Synliggöra och kommunicera med med-
borgarna samt att skapa dialog.

Mål 3: Korrekt underlag vid myndighetsutöv-
ning vilket även bidrar till kortare handlägg-
ningstider.

Mål 4: Handläggarstöd för planering och ut-
veckling av kommunen samt möjlighet att syn-
liggöra förändringar i framtid och hur det sett ut 
historiskt sett.

Mål 5: Med ett uppdaterat beslutsunderlag som 
är lättillgängligt kortas handläggningstiderna. 
Möjlighet att göra analyser för befolkningssta-
tistik, ruttplanering m.m.

Vision för GIS
Geodata och GIS används som effektiva och na-
turliga verktyg i hela kommunens verksamhet, 
såväl i den dagliga driften, inom utveckling och 
planering, för analyser, i ledningssystem och vid 
kriser.

De tekniska systemen är uppbyggda så att de 
främjar en bred användning och webb-baserade 
GIS-verktyg finns som en naturlig del för hand-
läggning och ledning – även mobilt.

Information, analyser och presentationer är till-
gängliga på både intranät och internet och bidrar 
till bättre beslutsunderlag, ökad demokrati och 
möjliggör e-förvaltning.

Strategier
Modern, gemensam teknisk infrastruktur

Webbaserat system för ökad användning, en 
gemensam databas, tillgänglig via internet, del-
vis även för allmänheten. En gemensam GIS-
plattform ska användas för all lägesbunden in-
formation som används inom de kommunala 
förvaltningarna och bolagen. Vid utveckling av 
befintlig teknik samt införskaffande av ny tek-
nik och nya applikationer på Nybro kommun 
ska system som kan samverka med GIS-platt-
formen väljas.

Tydlig ansvarsfördelning

En tydlig ansvarsfördelning är viktig bland an-
nat för att upprätthålla en god struktur och att 
databasen ajourhålls på ett effektivt sätt.

Gemensamma rutiner

Det ska finnas riktlinjer eller rutiner för hur ut-
bildningsinsatser och ansvarsfördelning ska ske.  
Även rutiner för krissituationer ska upprättas. 

Kvalitetssäkra databaser

Kontroll vid import, data på ett ställe, data un-
derhålls av den som producerat och en metada-
tabas1 upprättas. Om möjligt utnyttja material 
från externa producenter direkt från källan, till 
exempel WMS-tjänster.

Gemensamt referenssystem

Nationellt referenssystem för samverkan med 
lantmäteriet, andra myndigheter och andra kom-
muner. Information i nätverk bidrar till ökad 
samhällsnytta. Åtkomst till information över or-
ganisationsgränser medverkar till bättre service. 

Utbildning och information

Utbildning om geodata och GIS är viktigt för att 
upprätthålla och utöka kompetensen för GIS i 
kommunen. Samtliga förvaltningar, bolag och 
berörda nyanställda ska på ett systematiskt sätt 
informeras om möjligheterna med GIS och vid 
behov utbildas.

1 Metadata betyder rent språkligt data om data eller information om data. Normalt används metadata för att beskriva 
innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv. Källa: Wikipedia

4



Ansvar och organisation
För att minska sårbarheten i GIS-systemet bör 
det finnas en eller flera personer på varje förvalt-
ning eller bolag som arbetar i webbapplikatio-
nen och har ett större ansvar för den lägesbund-
na informationen som lagras i GIS-databasen.

Att arbeta med GIS är en strategisk fråga, vilken 
berör kommunens alla förvaltningar och bolag.

GIS-råd
GIS-rådet ska fungera som en ledningsgrupp för 
övergripande GIS-frågor på Nybro kommun. 
Exempel på övergripande frågor kan vara ny 
teknik eller nya programvaror.

Rådet består av representanter med ansvar för 
övergripande planering samt kompetens inom 
kartverksamheten, infrastrukturen och tekniken. 
Representanterna utses av respektive förvalt-
ningschef på samhällsbyggnad och kommunsty-
relseförvaltningen. Ordförande för GIS-rådet är 
kommunchefen.

GIS-grupp
GIS-gruppen består av representanter för samt-
liga förvaltningar och bolag i kommunen och 
ska fungera som en referensgrupp till GIS-rådet, 
ett forum för information och diskussion kring 
GIS-frågor. De är strategiska resurspersoner på 
varje förvaltning som även arbetar för att bygga 
upp kompetensen hos övriga GIS-användare. 
De är också länken mellan användare och GIS-
gruppen. Personerna som utses ska ges befogen-
heter att avsätta tid samt få nödvändiga resurser 
för sin funktion.

Deltagarna i gruppen utses av respektive för-
valtningschef eller VD. Sammankallande för 
GIS-gruppen är Samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad är systemansvarig för den ge-
mensamma GIS-plattformen. Förvaltningen har 
ansvar för den övergripande strukturen i GIS-
databasen och för kommunövergripande data. 
De ansvarar också för att det finns en plan för 
att samla in nya data och utveckla nya produk-
ter. Innehållet i planen ska styras av verksamhe-
ternas aktuella behov men även med hänsyn till 
framtida behov.

Samhällsbyggnad ska arbeta mot kommunens 
alla förvaltningar och bolag och ha kompetens 
för att kunna stödja, ge råd och hjälpa användar-
na med kunskap om hur man på ett bra sätt utför 
arbetet med insamling, utskrifter och produkter 
ur GIS-systemet.

Förvaltningen ska även arbeta för att utveckla 
GIS-användningen inom kommunen, initiera 
utvecklingsåtgärder samt bevaka den allmänna 
utvecklingen inom GIS-området.

IT-avdelningen
IT-avdelningen ansvarar för:
• Servrar för datalagring och databashanterare
• Teknisk support av systemplattform och da-

tabashanterare

Övriga förvaltningar
Varje förvaltning ansvarar för de data som upp-
står inom den egna förvaltningen samt de pro-
dukter som huvudsakligen används inom för-
valtningen.

Exempelvis ansvarar omsorgsförvaltningen för 
att omsorgens verksamhetsområden är korrekta.
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Teknik och säkerhet
En gemensam GIS-plattform ska användas för 
all lägesbunden information som används inom 
de kommunala förvaltningarna och de kommu-
nala bolagen.

Till GIS-systemet ska det finnas möjlighet att 
koppla andra verksamhetssystem, exempelvis 
ärendehanteringssystem som finns på olika för-
valtningar. I och med en koppling mellan de oli-
ka systemen möjliggörs utsökning och visning 
av information från andra system till kartan. 
Vid införskaffandet av nya system till Nybro 
kommun är det av största vikt att hänsyn tas till 
eventuell koppling mot den aktuella GIS-platt-
formen.

Kunskap om vad som får eller inte får göras till-
gängligt för alla är viktigt att tänka på vid ska-
pande av data samt kopplingar mot andra sys-
tem. Viktigt att lagar och avtal följs. 

I och med att information och data görs mer 
lättillgänglig för alla inom kommunen är det 
viktigt för var och en att ta reda på om och hur 
informationen får spridas, såväl internt som ex-
ternt. Kontakt tas med den som är ansvarig för 
respektive data. Detta gäller både kartor och för-
valtningsspecifik data.

Känslig information kan skyddas genom att be-
gränsa åtkomsten till informationen genom rät-
tighetsstyrning.

Allmänt
Det geografiska informationssystemet är ett 
kommunövergripande system. Kommunen ska 
sträva efter att öka användningen av detta så att 
det blir ett verktyg som används i det dagliga 
arbetet på alla förvaltningar. Lägesbunden in-
formation, uppgifter som kan redovisas med ett 
geografiskt läge, ska successivt göras tillgäng-
ligt i det geografiska informationssystemet.

För att utveckla och förbättra GIS-systemet och 
dess användning är det viktigt med såväl internt 
som externt idéutbyte med förvaltningar på 
kommunen och med andra kommuner.

Ekonomi
Samhällsbyggnad ska hålla lägesbunden infor-
mation tillgänglig utan kostnad för alla inom 
den kommunala förvaltningen som har nytta av 
den. De kommunala bolagen har dock egna av-
tal.

Grundläggande data med geografisk anknytning 
är av allmänt intresse och ska vara tillgänglig 
för alla inom organisationen.

Information som skapas inom enskilda verk-
samheter som är av intresse för andra ska vara 
tillgänglig kostnadsfritt för övriga förvaltningar 
och bolag.

Kostnaden för den gemensamma GIS-plattfor-
men och alla andra kostnader som är förknippa-
de med Samhällsbyggnads ansvar och uppgifter 
läggs in förvaltningens driftsbudget. Det innebär 
bland annat licenskostnader för programvara i 
GIS-plattformen, kostnader för att ajourhålla 
gemensamma data samt personalkostnader.

Kostnaden för desktoplicenser tas ut från bo-
lagen medan kostnaden för webbapplikationen 
inte debiteras vidare. 

Den systemprogramvara som behövs för GIS-
plattformen betraktas som gemensamma resur-
ser och bekostas av Samhällsbyggnad. 

Servrar inklusive operativsystem bekostas av 
IT-avdelningen.

Tillgänglighet  
och användarnivåer
GIS-systemet ska vara tillgängligt för kommu-
nens alla medarbetare, även de som inte arbetar 
i själva GIS-applikationen. Detta sker genom en 
webbapplikation som ska finnas tillgängligt för 
kommunens medarbetare. Detta medför ökad 
tillgänglighet och åtkomst av den lägesbundna 
informationen. I webbapplikationen ska möjlig-
heter finnas till enklare analyser och presenta-
tion av data.
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Olika typer av användare, mer eller mindre 
vana, kommer att finnas på kommunen.

• De som skapar, förändrar och lagrar infor-
mationen i GIS-databasen

• De som endast tittar och använder data till 
olika typer av analyser via webbapplikatio-
nen.

Data och databaser
Databasen är kärnan i ett geografiskt informa-
tionssystem. Eftersom många personer nyttjar 
samma data är det viktigt att data som lagras i 
databasen är tillförlitlig, uppdaterad och tydligt 
märkt med:

• hur data uppkommit

• när den uppkommit (aktualiteten)

• vem som ansvarar för den, samt

• kvalitet på data

Kompetensutveckling
För att få ut full effekt av GIS måste användaren 
ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera 
vektyget. GIS-systemet är ett komplext verktyg 
som kräver utbildning. Det kommer att finnas 
olika typer av användare på förvaltningarna och 
bolagen och därmed också olika nivåer på ut-
bildning. GIS-systemet är inte statiskt utan ut-
vecklas och förändras hela tiden. Detta innebär 
ett kontinuerligt utbildningsbehov på alla an-
vändarnivåer.

Geodatasamverkan
Geodatasamverkan är en överenskommelse som 
underlättar tillgången till geodata genom att 
erbjuda ett samlat utbud av geodata från olika 
aktörer, bland annat Lantmäteriet, Naturvårds-
verket, Riksantikvarieämbetet, SGU och SMHI. 
Nybro kommun gick med i Geodatasamverkan 
2012-01-01. Samhällsbyggnad betalar en årlig 
avgift för att få tillgång till detta data. De kom-
munala bolagen har ett eget avtal.

Riktlinjer och handlingsplaner
Till strategin finns även riktlinjer som reglerar 
hur kommunens verksamhet inom GIS-området 
bör styras och vilket handlingsutrymme som 
finns. Riktlinjerna reglerar den befintliga verk-
samheten så att den bedrivs effektivt och med 
god kvalitet. Riktlinjerna anger ett rekommen-
deat arbetssätt.

Handlingsplaner upprättas som en plan för hur 
förvaltningarna ska uppnå politiskt beslutade 
mål eller uppdrag. Handlingsplanen ska ge klara 
besked om åtgärder som ska utföras, vem som 
ska göra dem och vilka resultat som ska bli 
följden. Varje förvaltning bör upprätta en egen 
handlingsplan för GIS.
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