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Viktigt att tänka på:
 Täta möten där samtlig personal involveras och 

får uppgifter mellan mötena som ska lösas

 Klargöra syfte och samverkansvinster

 Klargöra samverkansnackdelar

 Bestämma organisation för projektet

 Bilda arbetsgrupper

 Klargöra nuläget

 Föreslå helhetslösning

 Föreslå organisationsform för samarbetet



Varför samarbete Kävlinge Staffanstorp?

 Har samarbetat informellt länge

 Har delvis liknande teknisk plattform, samma applikationer

 Fiberkabel finns mellan kommunerna

 Kävlinge beredd investera för att nå likvärdig utveckling

 Personkemin fungerar

 Gemensam syn på syftet med samarbete



Hur gjorde vi?
 Omvärldsundersökning – Hässleholm, Osby, Östra Göinge

- Eslöv samt teknikleverantör

 Samarbetet = gemensam kompetens, teknik och resurser

 Arbetsgrupper – Kartlägga nuläget

Exempel:  

- system

- datalagring

- arbetsuppgifter

- ekonomi

- samarbetsform

- etc

 Föreslå helhetslösningar

 Stämma av inåt och uppåt (glöm inte facken)



Varför gemensam nämnd?
 Ger möjlighet att samarbeta utan att ge upp 

huvudmannaskapet

 Få politiker (2 ordinarie + 2 ersättare)

 Tillhör en av samarbetskommunerna (=värdkommun)

 Samtliga kommuner har lika mycket inflytande

 Minst administration

 LOU bedöms inte gälla för utförd verksamhet

 Överenskommelse, reglemente och avtal upprättas

 Viktigt med otvetydig ekonomisk fördelningsmodell 

 Värdkommun anställer och äger inventarier



Våra viktigaste råd!
 Involvera berörda medarbetare så fort som möjligt

 Ge medarbetare ansvar för kartläggning och lösningar 

genom att skapa arbetsgrupper

 Tydliggör syfte och samverkansvinster

 Skapa en tydlig projektplan för arbetet

 Håll täta mötesavstämningar och konkretisera 

 Stäm av inåt men även uppåt (kommunledning & politik)

 Håll ett avslutningsseminarium med både medarbetare och 

ansvariga chefer

 Fira samarbetet!





Cerne Jönsson
GeoInfo-chef emeritus

Nu över till:



 GIS-utredning 2005

 Stort intresse från politiker och kommunledning

 Utökning med 1 GIS-tjänst till totalt 3 tjänster

 Införande och användning av GIS i kommunen
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Staffanstorps läge innan 

sammangåendet 



Förutsättningar

• Förutsättning för samarbetet:

o Gemensamma tjänster och programvaror

o Kävlinge måste komma ikapp programmässigt

o En gemensam GIS-plattform

o Samordningsvinster



Innan samgåendet 

Mycket att tänka på…

 Samarbetsform/organisation 

 Uppgraderingar i Kävlinge av befintliga program

 Arbetsuppgifter (vilka ska ingå i samarbetet)

 Datalagring (gemensam databasmodell)

 Avtal/licenser 

 Ekonomi/budget/ekonomisk fördelning

 Avtal och reglementen för gemensam nämnd

 Delegationsordning (kunna skriva nya avtal, hantera befintliga 
avtal, utföra myndighetsuppgifter, etc



Tänkta samverkansvinster

 Minskad sårbarhet i verksamheterna

 Gemensamma resurser (personella/tekniska) kan nyttjas 
optimalt, Kävlinge får en skjuts framåt

 Med samma tekniska plattform minimeras både personella 
och tekniska kostnader framöver

 Ett gemensamt etablerat kartsystem.

 Lägre driftkostnader – uppdatering/ajourföring på ett system

 De årliga underhållskostnaderna kan ev minimeras så 
småningom.

 Möjligheterna till att uppnå nödvändig ”specialistkunskap”
ökar



Samverkansnackdelar

 Arbete på två orter

 Ökade transportkostnader

 Olika kulturer (men samtidigt en utmaning)

 Anpassning av system- och databasmiljöer till en gemensam 
modell medför investeringar i uppbyggnadsskedet

 Förändrade arbetsförhållanden för nuvarande personal i 
Kävlinge



Gemensam driftorganisation

2011

 Samgående Staffanstorp – Kävlinge 
1 januari 2011

 Ny samarbetsnämnd inrättades med
Staffanstorps kommun som värdkommun (samarbetsnämnden 
utgör del av och ingår i Staffanstorps kommuns politiska 
organisation)

 Befintlig personal i Kävlinge överfördes till Staffanstorp

 Förstärkning med ytterligare en GIS-tjänst till totalt 
5 tjänster

 All personal är anställd i Staffanstorps kommun

 Mätverksamheten i Kävlinge ingick ej i samgåendet



 Stort intresse och förväntningar från politiker och 

tjänstemän

 Utökad användning och tillämpning i Kävlinge

 Överföring av befintlig personal till Staffanstorp 

inte helt populärt

 Finansiering ifrågasattes  (Ta betalt för tjänster)
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Hur blev mottagandet 

i Kävlinge 



= nämndsansvarig chef

= personalansvarig chef

Gemensam 

Samarbetsnämnd 2

Ordförandeskapet i Staffanstorp

Politisk representation från resp kommun

2+2 ordinarie ledamöter

2+2 ersättare

Stadsbyggnadschef

Chef Geoinfo

Geoinfo-personal

i gemensamma driftsorganisationen

Gemensam Geoinfo–organisation



Avtal Samarbetsnämnd



Reglemente Samarbetsnämnd



Avtal Geoinfo



Budget Geoinfo 2011
Staffanstorp Kävlinge

Driftkostnader 1 425 000 1 110 000

Kapitalkostnader 300 000 300 000

Personalkostnader 1 325 000 1 420 000

3 050 000 2 830 000

Ber.intäkter Interna ers 755 000 1 135 000

Interna övr 100 000

MBK-avtal ext 540 000 220 000

Externt övr 170 000

1 565 000 1 355 000

Nettokostnad 1 485 000 1 475 000



Gemensam budget 2012

Personalkostnader 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader 

Summa kostnader

Intäkter 

Nettokostnad

Kommunbidrag/Avtalsersättning

Resultat

2 910

560

2 715

6 215

3 075

3 140

3 140

0



Uppföljning 2013
Hur har det gått..



Viktigaste frågorna …
• Organisationen

o Få organisationen att ”sätta sig”

o Ekonomi – rutiner m m

o Kännas som en enhet

o Arbeta tillsammans på bästa sätt 

o Uttalad gemensam riktning

• Medverkan
o Information/medverkan ledningsgrupper 

o Utökad medverkan i projekt

o Vem är vi, sälja oss mer



Hur arbeta tillsammans i..

• Projekt
o Nyttja specialistkunskaper i projekt

o Enhetligt synsätt

• Rutiner
o Gå igenom behov 

o Tydliggöra processerna

• Utbildning
o Behovsinventering

o Egen regi 



Arbetsvolym och 

personalökning

• Arbetsvolym
o Har tendens att öka med tiden

• Personaltäthet 
o 2011 – 5 tjänster

o 2015 – 6 tjänster – Utökning med 

1 ny mättjänst i Staffanstorp

o 2016 – 7,25 tjänster – Utökning med 

övertagande av 1 mättjänst från Kävlinge 

samt en ny 0,25 % administrativ tjänst

o 2017 – 8.25 tjänster – Utökning med 

1 ny mättjänst.



Geoinfo´s roll..
• Att stå för grundkoncept avseende databaser

kartprogram, servrar, register, kartdata 

• Att ta ett helhetsgrepp över all geografisk

information och mätverksamhet i samarbets-

kommunerna. All administration hos oss.

• Erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom

geografisk information, statistik och analys

och mätverksamhet.

• Erbjuda utbildning i våra verksamhetssystem

• Serva kommunernas verksamheter med 

geografiska underlag och mättjänster till all 

infrastruktur- och planeringsverksamhet.

• Tar betalt för tjänster både internt och externt



Finansieringsgrunder

• Policy, alla verksamheter inom kommunen

skall bära sina egna kostnader

• All personal jobbar som internkonsulter och tar 

betalt för sina tjänster

• I så hög grad som möjligt skall geoinfo-

verksamheten vara självfinansierad



• Kommunbidrag/avtalsersättning

(övergripande, webbapplikationer)

• Kommunspecifika servicetjänster

(årlig servicekostnad, interna MBK-

avtal)

• Konsulttjänster (intern timdebitering

beställningar och uppdrag)

• Externa intäkter (MBK-avtal, ABT/DRK-avtal,

försäljning data enl taxa)
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Vald finansieringsmodell



• Bastjänst (årlig servicekostnad, interna 

MBK-avtal, även innefattande kommun-

bidrag/ avtalsersättning. 

• Konsulttjänster (intern timdebitering

beställningar och uppdrag)

• Externa intäkter (MBK-avtal, ABT/DRK-avtal,

försäljning data enl taxa)
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Översyn finansierings-

modell



• Tillgång till all geografisk information 

samt tillhandahållande av tjänster och

service med vissa undantag. Gäller ej

mätverksamheten.

• Kommunbidrag/avtalsersättning ingår

• Interna MBK-avtal ingår

• Timbank på 100 timmar/kommun ingår (för 

mindre uppdrag och projekt). Max 5 tim per 

uppdrag/projekt (5 tim ingår, utöver 5 tim

debiteras som konsulttjänst). 

• Bastjänsttimbanken finansieras som årlig intäkt 

från resp kommun, reglering 2016 kvartalsvis, fr o 

m 2017  ingå i kommunbidrag/avtalsersättning .
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Bastjänst



• Intäkter från större beställningsuppdrag 

och projektmedverkan, uppdrag större

än 5 tim

• Nyttjanderätts- och timkostnad för

medverkan i DP-projekt

• Intäkter utöver bastjänstens timbank 

på 100 tim

• Övriga intäkter

• Interna mätuppdrag
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Konsulttjänst



• ABT- och DRK-avtal

• MBK-avtal infrastrukturbyggare

• Nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll

och övriga mätuppdrag.

• Försäljning av kartdata, situations-
planer m m.
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Externa intäkter



Budget 2016

Personalkostnader (7,25 anställda)

Kapitalkostnader (Mät Stp)

Övriga kostnader 

Summa kostnader

Intäkter (varav avtalsersättning Kävlinge 1700)

Nettokostnad

Kommunbidrag Staffanstorp

Resultat

4 660

140

3 830

8 660

6 930

1 700

1 700

0



o Långsiktighet i planering och budget

o GIS-utredningar

o Stort intresse från politiker, kommunledning och 

tjänstemän i båda kommunerna

o Samlad ekonomisk satsning (personal 

& pengar).

o Samlat grepp över förvaltningsgränserna.

o Offensiv marknadsföring och spridning

o Effektiv organisation (personalsammansättning,
utbildning m m).
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Vad har vi gjort för att komma 

där Geoinfo är idag..



o I stort sätt har det fungerat bra

o Svårt med 2 huvudmän

o Inte alltid budgetprocesserna 

ligger i fas

o Finansieringform
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Hur har samarbetet fungerat ..



Tack för oss
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