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Förord:
Med utgångspunkt från EU-direktivet INSPIRE har en nationell strategi tagits fram 
i Sverige för att skapa en infrastruktur för geografisk information mellan i första 
hand myndigheter och kommuner samt företag. Viktiga delar i samverkansavtalet 
är att informationsansvariga myndigheter erbjuder varandra sin geografiska 
information för offentlig användning. År 2019 ska all information tillhandahållas 
som digitala tjänster och med en övergripande reglering av kostnader.  

Eskilstuna kommun har ingått medverkansavtal i nationell geodatasamverkan och 
målet är att införa motsvarande informationsutbyte inom kommunkoncernen och 
att aktivt medverka i den nationella infrastrukturen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-10 att Eskilstuna ska ha en policy och 
riktlinjer för geografisk information, styrande och stödjande dokument som 
omfattar kommunkoncernen. De ska bland annat behandla riktlinjer för 
kvalitetsdeklaration, principer för insamling, lagring och tillhandahållande av den 
geografiska informationen samt vem som är ansvarig och vad det innebär.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-24
 
 

Kommundirektör Pär Eriksson
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Riktlinjer för geografisk information

Riktlinjerna är en avsiktsförklaring från kommunfullmäktige om att skapa Digitala 
Eskilstuna geografiskt; ett koncept för att göra geografisk information om hela 
Eskilstuna kommun tillgänglig på ett effektivt sätt. 

Riktlinjerna är ett stöd för kommunledningen i att styra mot de uppsatta målen. 
Verksamheterna ska följa riktlinjerna vid sin verksamhetsplanering och det åligger 
kommunstyrelsen att tilldela strategiska åtaganden i sammanhanget. 

Det här är riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern i 
enlighet med den nationella geodatastrategin och EU direktivet INSPIRE. Syftet är 
att införa motsvarande organiserade informationsutbyte inom kommunkoncernen 
och att aktiv medverka i den nationella infrastrukturen. 

Riktlinjerna ska bidra till att göra den kommunala verksamheten mer effektiv, bidra 
till hållbar samhällsutveckling, underlätta för bland annat ekonomisk utveckling 
och bostadsbyggande. Samverkan inom EU och nationellt innebär att alla parter 
erbjuder sin information för offentlig användning. 
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Styrande principer

Riktlinjerna ger stöd och vägledning för beslutsfattare att ta beslut enligt tydliga 
grundregler:

1. Transparens och utbyte av information omfattar hela kommunkoncernen. 

2. Informationsansvar ligger på respektive verksamhetsansvarig  
som äger information. 

3. Informationsägaren ansvarar för skyddsklassning av sin information.  
Se bilaga. 

4. Informationen registreras och uppdateras närmast källan där informationen 
uppstår. 

5. Gemensamma metoder för insamling, lagring, arkivering och underhåll samt 
tillhandahållande av geografisk information. 

6. Kunskap om att informationen finns och dess kvalitet (metadata) sprids via 
geodatakatalogen. 

7. Informationen är systemoberoende och utbyte mellan system ska ske med 
standardiserade onlinetjänster.
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Digitala Eskilstuna geografiskt

Den geografiska informationen beskriver Eskilstuna kommun, digitala Eskilstuna, 
från många olika perspektiv. Informationen lagras och administreras som en 
gemensam informationsbank, digitala Eskilstuna geografiskt. Det ska vara så 
enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda digital 
geografisk information om Eskilstuna.

Geografisk information behövs för att:

1.   få information och e-service
2.   få kunskap och beslutsunderlag
3.   få effektivitet

En grundförutsättning är enkel tillgång till korrekt information. Det vi ska samverka 
om är hur vi samlar in och presenterar informationen. Vi ska också gemensamt 
förvalta informationen; organisera, bygga upp, tillgängliggöra och underlätta 
användningen. Vi ska också ta ansvar för att känslig information inte sprids till 
obehöriga. Vi ska ansluta till den nationella infrastrukturen till ett väl fungerande 
informationsutbyte med alla parter. Se fördjupning i Handbok för geografisk 
information.

Det ska vara... 

så enkelt som möjligt
för så många som möjligt
att hitta förstå och använda 

geografisk 
                                                                                     information
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Målgrupper för riktlinjerna är i första hand:
 
•  Beslutsfattare/chefer/processägare
•  Systemägare och systemförvaltare
•  Ägare och producenter av geografisk information
•  Verksamhetsutvecklare
•  Upphandlare
•  GIS-ambassadörerna i GIS-nätverket

Nyttan kommer i verksamheterna och kräver insatser i form av analys av 
informationsbehov, utbildning och i vissa fall att ny information samlas in. 
Verksamhetsansvariga ansvarar för införandet i sin verksamhet.
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Mål anger riktningen 
Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och 
använda digital geografisk information om Eskilstuna! Detta för att få information, 
e-service, kunskap, beslutsunderlag och effektivitet. 

Med tydliga roller och ansvar, minskat dubbelarbete, kunskap om modern 
informationshantering och onlinetjänster ökar effektiviteten. Informationskvalitet 
och säkerhet kan förbättras avsevärt genom tydliga anvisningar och gemensamma 
rutiner. Genom införande av arbetsmetoder med modern informationshantering 
i verksamheterna blir också arbetsgivaren attraktivare. Nyttan vid införande 
av strukturerad användning av geografisk information uppskattas normalt till 
fyra gånger insatsen (tid och pengar). Förutsättning för nytta är naturligtvis att 
verksamhetsansvariga chefer och processägare planerar och genomför utveckling 
av verksamhet och processer. 

Riktlinjerna anger riktningen att skapa den gemensamma informationsbanken 
Digitala Eskilstuna geografiskt. Handboken för geografisk information ger 
detaljerad beskrivning och förklaring till målen och kan omsättas till åtaganden för 
nyttorealisering. 
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Målen som riktlinjerna anger är:
Effektiv organisation 

•  Inget dubbelarbete

•  Utpekad organisation med tydligt ansvar

•  Stöd för införande, kompetensutveckling och geografiska analyser

•   Höjd utbildningsnivå och kunskap om möjligheter

•  Effektiv informationshantering och trygghet i att informationen är korrekt

Effektiv informationshantering

•  Alla fysiska förändringar dokumenteras enligt anvisningar

•  Verksamhetsorienterade onlinetjänster

•  Informationen återanvänds

•  Informationen är användarvänlig och förståelig

•  Lagring i centrala databaser

Effektivisering genom samverkan

•  All information har tydlig ägare. Ägarens ansvar är definierat i en     
   överenskommelse mellan informationsägaren och systemförvaltningsansvarig        
   för GIS-plattformen.

•  Upphovsrätt till information hävdas vid anlitande av konsulter och 
   leverans specificeras enligt anvisningar.

•  Transparens och tillgänglighet (även utanför kommungränsen) enligt ägarens     
    skyddsklassning av informationen.  

Hållbar samhällsutveckling

•  Gällande lagar följs, se bilaga sid 9.

•  Informationen är långsiktigt hållbar; oberoende av system, följer 
    standard, informationen är korrekt.

Spara pengar

•  Upphandling och inköp av insamling/inmätning sker enligt anvisningar.

•  Investering i insamling och inköp av geografisk information samordnas.

•  Krav ställs vid anskaffning av nya dataprogram/system/e-tjänster på att kunna      
    producera och konsumera standardiserade tjänster enligt anvisningar.

•  Effektiv hantering av geografisk information i verksamheternas processer sparar tid.
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Införande

Geografisk information är verksamhetskritisk i myndighetsutövning och i många 
verksamheter. Det finns ett stort behov av informationsutbyte, inom förvaltningar, 
mellan förvaltningar och mellan förvaltningar och bolag. 

Många verksamhetsprocesser använder och ska använda samma geografiska 
information, samma Digitala Eskilstuna geografiskt. Verksamheternas processer 
kan utvecklas genom effektiv hantering av och tillgång till geografisk information. 
En kontaktperson för varje huvudprocess samordnar processens behov av 
geografisk information och geografiska analyser, mellan processgruppen och den 
strategiska GIS-samordnaren. Gemensamma resurser finns för stöd vid införande 
och användning. 

Ett strategiskt ställningstagande i riktlinjerna är att prioritera följande områden:

1.  Geografisk information som stöd till att upprätta trygghet och krisberedskap

2. Geografisk information som stöd till att skapa en attraktiv stad för alla

3. Geografisk information som stöd till demografi- och faktaunderlag till           
    verksamhetsprocesser, ”analysen” av Eskilstuna



11

Finansiering 

Underhållet av informationen i Digitala Eskilstuna geografiskt finansieras av 
respektive informationsägare. Finansiering sker inom ramen för driftbudget och 
sänker de samlade kostnaderna.  

1. Interna överenskommelser upprättas mellan chefen för de gemensamma 
resurserna/stödprocesserna för geografisk information och respektive 
verksamhetsansvarig chef. Överenskommelsen reglerar informationsansvar, 
metod för uppdatering och tillhandahållande och kostnader. 

2. Alla i kommunkoncernen ska ha kostnadsfri tillgång till varandras geografiska 
information som ägs inom kommunkoncernen. Vi ska inte fakturera varandra 
för tillgång till information.  

3. Nationell geodatasamverkan, information från bl.a. myndigheter, finansieras 
med gemensamt anslag av Eskilstuna kommun via Stadsbyggnads-
förvaltningen och omfattar icke konkurrensutsatt verksamhet i kommun-
koncernen. De verksamheter som är konkurrensutsatta förväntas upprätta 
separata avtal efter behov inom den nationella geodatasamverkan. 

4. Stöd från gemensamma resurser till uppstart, verksamhetsutveckling, 
kompetensutveckling, införande och användning av Digitala Eskilstuna 
geografiskt finansieras av respektive beställande verksamhets budget och 
genomförs med fördel i projektform. 

5. Den gemensamma tekniska plattformen för geografisk information inom 
kommunen finansieras med gemensamt anslag via Stadsbyggnads-
förvaltningen. Bolagens tekniska plattform finansieras av bolagen. 
Verksamhetsspecifika system finansieras separat. 

6. Kommunledningen genom direktören för Miljö och samhällsbyggnad 
ansvarar för mål och prioritering. Därmed kan särskild finansiering anslås 
i budget för strategisk utveckling. Styrningen bör i förlängningen gå in i 
kvalitetsutvecklingsarbetet.
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Bilaga Lagstiftning

Personuppgiftslagen PUL
Syftet med Personuppgiftslagen (1998:204) är att värna om den personliga 
integriteten. PuL reglerar vad som gäller för publicering av personuppgifter 
på Internet. Grundprincipen är att personuppgifter inte får publiceras, såvida 
inte berörda personer gett sitt uttryckliga samtycke, skriftligt eller muntligt. 
Behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om 
fastighetsregister.

Offentlighets och sekretesslagen och Säkerhetsskyddslagen
I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i Säkerhetsskyddslagen 
(1996:627) finns lagstödet till skydd för skyddsvärda uppgifter som är kopplat 
till våra geografiska informationssystem. Dessa lagar är till för att klargöra hur 
känslig information ska hanteras samt för vilka uppgifter det kan föreligga ett 
skyddsbehov.

Arbetsmiljölagen
I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. I arbetsmiljölagen står bland annat att 
arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes eget 
arbete.

Upphovsrättslagen
Upphovsrätt är en samlingsbeteckning för skydd av ”intellektuella prestationer”. 
Den som skapar något unikt, t.ex. en text, bild, foto har ensamrätt till verket. 
Sådant som produceras i tjänsten tillfaller i allmänhet arbetsgivaren. Det viktigt att 
alltid förvissa sig om att vi har rätten att publicera geografisk information, text och 
bild och att noga ange källor. 

Lagen om skydd av landskapsinformation
Enligt 5 – 6 § § lagen om skydd för landskapsinformation (1993:1742), får 
databaslagrad landskapsinformation över svenskt territorium inte framställas eller 
spridas utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd lämnas av Lantmäteriet, Kart- och 
Bildsekretess, 801 82  GÄVLE. Tillståndet är avgiftsfritt.

Lag om geografisk miljöinformation
Svensk författningssamling 2010:1 767 Infrastruktur för geografisk miljö-
information säger att det ska i Sverige finnas en infrastruktur med ett 
sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information 
som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder 
som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation).
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PSI-direktivet
PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar 
som finns hos offentliga myndigheter. I korthet kan man säga att det rör data 
som finns i offentlig sektor. Direktivet syftar att göra offentlig information mer 
tillgänglig, öppna data. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska 
kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-
direktivet har gett upphov till den svenska så kallade PSI-lagen ”lagen (2010:566) 
om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen”.

Arkivlagen
Arkivlagen 1990:782 är en svensk lag som anger de grundläggande 
bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och 
kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. En myndighets arkiv 
bildas av bland annat dWe allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
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Bilaga Begreppsförklaring

Digitala Eskilstuna   
Konceptet för att göra geografisk information om hela Eskilstuna kommun 
tillgängligt på ett effektivt sätt.

GIS
Geografiska informations system är datorbaserade system för insamling, lagring, 
bearbetning, analys, sökning, hantering och presentation av läges-bunden 
information.

Geografisk information 
Cirka 80 procent av all information som hanteras i en kommun har eller berör 
en plats, ett geografiskt läge. När den informationen används i ett geografiskt 
informationssystem (GIS) benämns den geografisk information. Se bilaga.

Eskilstunakartan   
Ett av flera verktyg som ingår i Digitala Eskilstuna och används för 
sökning, hantering och presentation av information ur den gemensamma 
informationsbanken. 

Geodata   
Ett tekniskt begrepp för geografisk information.

Metadata   
Sökbar information om information. (En av de vanligaste tillämpningarna är i 
dokumenthuvuden för att ge svar på sådant som dokumentets författare, namn, 
titel, identitet, utgåva och datum.) 

Geodatakatalogen
Innehåller sökbara metadata om vilken geografisk information som finns i Digitala 
Eskilstuna. Geodatakatalogen gör uppföljning, tolkning, sökning och sortering 
enklare och effektivare. 

Effektiv geodatanod 
Stödprocesserna Mätning Beräkning Kartläggning, Geodataförvaltning, Till-
handahållande och Teknisk systemförvaltning av GIS plattformen. Processerna 
utförs i huvudsak inom Stadsbyggnadsförvaltningens Projekt- och GIS-avdelning.

Informationsbank  
Ett generellt begrepp för större strukturerad samling av värdefull information som 
används av många.

Handbok för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern
Handboken ger fördjupad information och förklaringar om innehållet i denna 
Policy. Handboken är avsedd att fungera som stöd i verksamheterna.
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Bilaga Vad är geografisk information?

Cirka 80 procent av all information som hanteras i en kommun har eller berör 
en plats, ett geografiskt läge. När den informationen används i ett geografiskt 
informationssystem (GIS) benämns den geografisk information. Informationen 
används i en mängd olika tillämpningar i kommunkoncernens verksamheter. Här 
följer några exempel med den geografiska informationen markerad som fet text.

Exempel: En välmående stad
Stadsdel xx ska utvecklas. Befolkningen är av internationellt ursprung från 40 
länder. Förskolegrupperna är fullt belagda och skolan behöver renoveras och 
moderniseras. En kartläggning pågår av barnens vistelse och rörelsemönster i 
utemiljöer. Befolkningsprognosen och demografi är betydelsefullt att analysera 
som underlag för förändring. 

Äldreomsorgen behöver mötesplats och närliggande service. Inom några 
år behöver äldreomsorgens brukare söka äldreboende. Promenadvägar ska 
anläggas i naturskogen. Flerfamiljshusen i området är privatägda och ska 
energieffektiviseras under 10 år framåt och solpaneler ska monteras på alla 
lämpliga tak. 

Kommun exploaterar i närheten och ska bygga blandad bebyggelse för 
bostäder. Fornlämningar utgrävs sedan flera år tillbaka. Vatten och avlopp byggs 
ut och dimensioneras för framtida förtätning. Kollektivtrafiken och Gång- och 
Cykelvägar behöver anpassa efter de nya behoven. 

Klimatförändringarna kräver att dagvattennätet ses över på grund av över-
svämningsrisker nu och i framtiden. Service och företagande i närområdet 
kommer att expandera och ställa nya krav på parkering och tillgänglighet. Sociala 
investeringar behöver göras i skolan och aktiv fritid med bland annat öppen 
föreningsverksamhet i kommunens lokaler.  Komponentbaserad avskrivning av 
fysiska investeringar ska noga följas upp. 

Medborgardialogen pågår både i områdets mötesplats och på kommunens 
hemsida med Din stad modellen där medborgare kan lämna synpunkter 
och förslag. Brotts- och olycksfallsstatistik är viktiga indikatorer för 
stadsdelsutvecklingen.
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Exempel: Söka bygglov
En fastighetsägare söker bygglov på sin fastighet. En nybyggnadskarta tas fram.  
Fastigheten finns registrerad hos Lantmäteriet och kommunens Bygglovavdelning 
har åtkomst till aktuell information om alla fastigheter i kommunen, även 
ägaruppgifter och fakta om fastigheten. 

Bygglovavdelningen kontrollerar bakgrundsfakta om terrängen, planer, hinder 
och restriktioner som finns registrerade hos kommunen och andra myndigheter. 
Med en effektiv nationell infrastruktur och en samlad information om Eskilstuna 
finns allt tillgängligt i datorn på handläggarens bord. Informationen visas som en 
karta med verktyg för att mäta avstånd mellan byggnader och area på områden, 
zooma in i närbild och få fram textinformation om enstaka objekt såsom 
detaljplaner. 

Det finns flygfotografier tagna olika år över området. Handläggaren vet 
informationens aktualitet, vilken källa informationen har, vem som äger den och 
vilken upplösning den är gjord för. Handläggaren kan känna sig trygg i sitt arbete. 
Det färdiga bygglovet registreras så småningom i ärendehanteringssystemet som 
har koppling till den centrala databasen där alla kommunens handläggare kan 
hämta generell information om beviljade bygglov. 

Endast fantasin sätter gränser
Det är bara fantasin som sätter begränsningar i vad som kan analyseras och 
visualiseras som en digital karta. Allt från var trygghetslarm finns, ledig mark, 
vilka idrottsanläggningar är bokade för flickor respektive pojkar under vilka 
tider, var barnen i ett bostadsområde känner sig trygga, var snöröjningen är 
klar, var det finns lediga parkeringsplatser, var skolbussen är just nu, i vilka 
lägenheter elanvändningen överstiger genomsnittet, var värme läcker ut i 
byggnader, vilka verksamheter bedrivs i vilka av kommunens lokaler, var solen 
ger tillräckligt med energi för solpaneler, vart flyttar människor i åldergruppen 
50-65 år, skolbarnens gångavstånd till busshållplats, tidtabellernas anpassning 
till byte av trafikslag, föroreningens utbredning i marken i volymer, luftens 
kvalitet vid bostäder och förskolors läge i förhållande till trafikmängd. 

Att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt kan underlätta mångas 
arbete och vara livsavgörande i vissa fall. Genom analyser kan planering och 
konsekvenser av risker och utveckling av olika slag bedömas. På så sätt kan 
arbete göras för att minska konsekvenser av översvämning och öka optimering av 
energianvändning som exempel.
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Bilaga Informationssäkerhet

Definition av skyddsklass är informationsägarens ansvar och dokumenteras i den 
skriftliga överenskommelsen om förvaltning av geografisk information.

1. Inget skyddsbehov, tillgänglig för allmän åtkomst. Ingen eller obetydlig 
skada uppstår vid obehörig tillgång till resursen. Lagret får användas utan 
restriktioner på t.ex. eskilstuna.se    

2. Begränsat skyddsbehov, tillgänglig för behörig. Ingen eller obetydlig skada 
uppstår vid obehörig tillgång till resursen.  Ex. En vidare krets betrodda, inom 
en organisation eller samarbetspartners, har tillgång till resursen.  

3. Lagret får användas utan restriktioner inom kommunkoncernen och av 
konsulter som jobbar på uppdrag av kommunen  

4. Måttligt skyddsbehov, tillgänglig för behörig. Icke obetydlig skada uppstår vid 
obehörig tillgång till resursen.  Ex. Begränsad krets av betrodda användare 
har tillgång till resurs som är företagshemlig. Tillgång till lagret styrs av 
behörighetssystem. 

5. Högt skyddsbehov, tillgänglig för behörig. Betydande skada uppstår vid 
obehörig tillgång till resursen.  Ex. Begränsad krets av betrodda användare har 
tillgång till resurs som omfattas av sekretesslagen men ej rör rikets säkerhet. 
Tillgång till denna information kräver personliga sekretessavtal.    

6. Mycket högt skyddsbehov, tillgänglig för behörig. Synnerlig skada uppstår vid 
obehörig tillgång till resursen. Ex. Begränsad krets av betrodda användare har 
tillgång till resurs som rör rikets säkerhet. Tillgång till denna information kräver 
personliga sekretessavtal.
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