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Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Kort om kommunen…
43 803 invånare
Ca 73 kvm
Stor andel tätort
Samverkansavtal från 2014-01-01



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Kort om kommunen…
79 719 invånare
Ca 2174 kvm varav land 458 kvm
Tätort, landsbygd, skärgård, glesbygd
Samverkansavtal från 2012-01-01



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Kort om kommunen…
26 573 invånare
Ca 365 kvm
Tätort, landsbygd och skärgård
Samverkansavtal från 2012-09-01
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Samverkan Södertörn

• Kommunerna på Södertörn - 
Botkyrka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Haninge, 
Huddinge, Salem, Södertälje, 
Tyresö – har en lång tradition 
av samarbete

• Syftet med samverkan är att 
stärka den kommunala och 
regionala utvecklingen som 
gynnar Södertörn och dess 
kommuner

• Samarbete sker inom flera 
områden, bland annat 
gymnasiet, energi, miljö, 
återvinning, GIS och med en 
gemensam räddningstjänst.

• Kommunerna har 2013 
upphandlat en gemensam 
produktionsplattform, SGD-
plattform för produktion, 
lagring och distribution av 
geodata



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

VISION 2015 inom samverkan GIS

”Under år 2015 skall Södertörnskommunerna
ha upphandlat och implementerat en

gemensam plattform som ger verksamheter
och medborgare tillgång till kommunala
geodata och kommunala verksamheter

tillgång till alla geodata de behöver.”
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Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Våra drivkrafter för att bedriva samverkan

• Kompetensförsörjning
• Bättre nyttjande av resurser 
• Större driftsäkerhet
• Kärnverksamhet och verksamhetsutveckling 
• Lättare sprida kartinformation
• Harmoniserade regionala data
• Dela på kostnader
• Bli en starkare aktör



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Förbundet bildades 2008 
Omfattar Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Kontoret lokaliserat till Handen 



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

• Förbundets uppdrag är att bedriva den tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen – myndighetsutövning

• Kommunalförbundet är en egen juridisk person och den politiska styrningen sker genom 
en förbundsdirektion med ledamöter från de tre kommunerna. 

• Direktionen har det övergripande ansvaret för verksamheten och beslutar om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalité. 

• Direktionen har också rätten att besluta i alla frågor som rör myndighetsutövningen men 
denna beslutsrätt har delegerats till förbundschefen som har vidaredelegerat beslutsrätt 
till förbundets avdelningschefer och handläggare.

• Förbundets verksamhet är delvis anslagsfinansierad genom att de tre kommunerna 
betalar en medlemsavgift men en stor del av kostnaderna kommer att täckas av att 
avgifter tas ut av de verksamhetsutövare som inspekteras.

• Kommunernas frivilliga miljöarbete ligger i huvudsak kvar i respektive kommun. 
Kommunerna har därför miljöstrateger och kommunekologer anställda i sina 
organisationer. Förbundet har också som uppgift att erbjuda kompetens till kommunerna 
frivilligt miljöarbete, lämna stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet, besvara 
remisser och delta i medlemmarnas krisberedskap.



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Förutsättningar nuläge 2013
• SMOHF

§ Har egna licensavtal avseende
• GSD-fastighetskartan (leverans 4 ggr/år)
• Fastighetinformation via aviseringsfiler (leverans 1 gång/vecka)
• Arbetar med egna handläggnings- och GIS-system fristående från 

kommunerna
• Nynäshamn administrerar vissa geodataset på uppdrag

• Nynäshamns kommun
§ Medverkar i Geodatasamverkan från 2012-09-01

• Haninge kommun
§ Medverkar  i Geodatasamverkan från 2012-01-01

• Tyresö kommun
§ Medverkar i Geodatasamverkan från 2014-01-01



Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Förutsättningar från och med 2014

• SMOHF avropar geodata via kommunernas enhetliga avtal
• SMOHF har möjlighet att avropa andra (nya) geodata än de som 

används idag

• All leveranserna kommer att administreras av en kommun och 
arbetsrutinerna och processen behöver ses över

•

I Södertörnkommunernas kommande produktionsplattform, SGD-
plattform ingår bl.a funktionen karttjänster (WMS, WFS). Kommer vi 
därmed förse SMOHF med karttjänster i framtiden?

• Kan vi utveckla detta mot andra verksamheter?



Kan vi med stöd av samverkansavtalet förse Tyresta nationalpark med geodata?

• Tyresta nationalpark och naturreservat 
är ett av de största orörda 
skogspartierna i Sverige utanför 
fjällvärlden

• Tyresta nationalpark inrättades 1993
• Nationalparken omfattar 1.970 hektar, till 

den helt övervägande delen bestående 
av skog i ett omväxlande 
sprickdalslandskap med tallen som 
dominerande trädslag uppe på 
hällmarkerna och granen i de bördigare 
dalsänkorna.

• Den 1 augusti 1999 utbröt en brand i 
Tyresta nationalpark och naturreservat. 
Denna brand kom att drastiskt förändra 
landskapet och växt- och djurliv och att 
prägla nära 10 % av det skyddade 
området

• Idag liknar brandområdet ett stort 
plockepinn av omkullfallna träd som dött 
i branden eller till följd av den. Ämn

e



• Tyresta nationalpark är den enda 
nationalparken i landet som förvaltas av 
en gemensam stiftelse

• Förvaltningen av området sköts av 
Stiftelsen Tyrestaskogen som har sitt 
kontor i Tyresta by

• I stiftelsen ingår Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, Haninge kommun, 
Tyresö kommun och Stockholms stad

• Nationalparken ligger i Haninge och 
Tyresö kommuner

• Staten är via Naturvårdsverket ägare av 
marken i nationalparken

• Stockholms stad är den största 
markägaren i reservatet

• Samtliga parter utom Stockholms stad 
har samverkansavtal

• Stockholm stad saknar andra licensavtal 
utanför kommungränsen Ämn

e

Kan vi med stöd av samverkansavtalet förse Tyresta nationalpark med geodata?



• Att vara med i geodatasamverkan är inte 
ett krav. 

• Har Stockholms stad en licens att använda 
de nu aktuella geodata som de tecknat 
separat med LM går det bra att använda i 
samverkan.

• Har de ingen licens alls så är svaret nej
• Status fortfarandeoklart
• Vi tittar också på alternativa lösningar
• .

Ämn
e

Kan vi med stöd av samverkansavtalet förse Tyresta nationalpark med geodata?



Kan vi med stöd av samverkansavtalet förse Södertörns renhållningsverk 
med geodata?

• SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av 
fem kommuner på Södertörn: Huddinge, 
Haninge, Botkyrka, Salem och 
Nynäshamn

• Kommunerna har gett SRV i uppdrag att 
sköta insamling och hantering av 
hushållssopor

• SRV återvinning har en stor 
återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn 
i Huddinge. Anläggningen är den till ytan 
största i Sverige. 

• SRV driver också nio 
återvinningscentraler, för i första hand 
hushållen, inom de fem 
ägarkommunerna



Kan vi med stöd av samverkansavtalet förse Södertörns renhållningsverk 
med geodata?

• Inte i dagsläget eftersom vi saknar 
enhetliga avtal för de data som är av 
intresse för SRV

• Varje kommun har tidigare prövat frågan 
om medverkan i geodatasamverkan...

•

• Kanske är dataförsörjningen till våra 
kommunalförbund och gemensamma 
kommunala bolag ett bidragande 
incitament för fler kommuner till att 
faktiskt gå med i samverkan?

 



Våra skäl för att gå med i samverkan

På lite kortare sikt…
• Kostnad… – ja, men inte huvudorsak utan snarare ”mer för pengarna”
• Frihetsgrad att anpassa beställning av data och tjänster utifrån nu gällande behov – utan 

merkostnad
• Förenklad hantering – ett enda avtal ersätter alla tidigare avtal
• Vi är beroende av fungerande datautbyte mellan stat och kommun
• Geodataportalen – en bra plattform för marknadsföring av kommunens egna data
• Underlättar dataförsörjning till våra olika kommunala organisationer och bolag

Och inte minst…samverkan är bra



Våra skäl för att gå med i samverkan

På sikt…
• Driver på utvecklingen att beskriva kommunens egna data – metadata
• Driver på utvecklingen mot en standardisering av data
• Driver på utvecklingen att ta fram nya åtkomst- eller leveranstjänster
• Om vi lyckas med SMOHF så bidrar det till att övriga kommuner ansluter sig???



Våra erfarenheter… så här långt
• Haninge kommuns ”struktur” passar bra för att ansluta sig till geodatasamverkan
• Framförhållning vad gäller att säga upp befintliga avtal
• Viss osmidighet vid övergång från vår tidigare leverantör = dubbla kostnader
• Nya leveransrutiner - viss otydlighet i hur
• I övrigt bra och snabb kontakt med geodatasekretariatet och leveransfunktionen (på LM)
•  Vi har kunnat dra fördel av nya data, format och tjänster inom ramen för ett anda avtal
• Avgiftsmodellen -  vad händer på sikt? Samverkan bygger ju på att alla är med och att 

finansieringen ska vara ett ”nollsummespel”
• Lantmäteriet står för merparten av data och tjänster  - kan utbudet utökas ex. från SCB?


