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§ 128 Dnr KS 2019/00381-1.2.1 

Beslut - Återrapport av uppdrag - Utreda förutsättningarna att 
samordna digitala karttjänster i länet 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Särskilt yttrande 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), 
Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) 
lämnar följande särskilda yttrande: 

"Tanken med motionen var att genom att samordna arbetet också spara tid 
och kostnader för olika kartjänster som kommunen, regionen, länsstyrelsen 
och VL har. Idag har alla nämnda organisationer egna karttjänster, där vissa 
slutar och en annan tar vid eller så finns det glapp. Region Västmanland har 
tagit fram en kulturkarttjänst där respektive kommuns berörda förvaltning 
fyller på med information. Så det går att samordna om viljan och 
ansvarsfördelningen finns för att gemensamt visa upp vad Västerås och 
Västmanland har att erbjuda invånare, turister, och företag. " 

Ärendebeskrivning 

Den 7 februari 2019 bifölls Anna Hård af Segerstads (M) motion med 
rubriken Digitala kartor.  

I motionen yrkade Moderaterna att: 

Utreda förutsättningarna och möjligheterna till samordna digitala karttjänster 
i länet med t.ex. Region Västmanland, Västerås stad, Hallstahammars 
kommun, länsstyrelsen och VL.  

En utredning av frågan har genomförts av geo-avdelningen på 
stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av stadsledningskontoret. Möten har 
hållits med Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland om 
uppdragets möjligheter.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 
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Tjänsteutlåtande – Återrapport om uppdrag att utreda 
förutsättningarna att samordna digitala karttjänster i länet 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 7 februari 2019 bifölls Anna Hård af Segerstads (M) motion med 
rubriken Digitala kartor.  

I motionen yrkade Moderaterna att: 

Utreda förutsättningarna och möjligheterna till samordna digitala karttjänster 
i länet med t.ex. Region Västmanland, Västerås stad, Hallstahammars 
kommun, länsstyrelsen och VL.  

En utredning av frågan har genomförts av geo-avdelningen på 
stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av stadsledningskontoret. Möten har 
hållits med Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland om 
uppdragets möjligheter.  
 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Beslutsmotivering 

Länsstyrelsen anser att det utifrån motionens beskrivning inte ryms inom 
deras uppdrag att driva eller äga en regional plattform för digitala 
karttjänster. Däremot ser länsstyrelsen att de har underlag som kan vara 
relevanta att bistå med till en sådan plattform och de har också möjlighet att 
samverka kring framtagande och uppdateringar av sitt eventuella innehåll i 
denna. 
 
Region Västmanland ser behovet av en regional plattform men saknar 
förutsättningar för att samordna en sådan tjänst. 2018 genomfördes en 
utredning kring behovet av GIS och GIS-kompetens inom Region 
Västmanland. Utredningen genomfördes av Sweco och även kommunerna 
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deltog. För att Region Västmanland ska kunna driva samverkan krävs beslut 
på politisk nivå och finansiering av uppdraget, vilket saknas. Region 
Västmanland har dock goda erfarenheter av upphandling av gemensamma 
tjänster med andra huvudmän. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är tekniskt möjligt att skapa denna 
typ av regional kartplattform. För att lyckas med en regional kartplattform 
måste samtliga ingående kommuner vara med och förse kartan med samma 
typ av data. Samarbetet måste vara väl formulerat när det gäller bland annat 
ägarskap, kostnadsfördelning, tekniska krav, innehåll och vilken typ av data 
som ska levereras.  
 
Vid diskussioner med länsstyrelsen och Region Västmanland har det lyfts 
fram att det idag saknas en självklar aktör som har resurser och kompetens 
för att ansvara för ägarskapet av en sådan kartplattform. 
 
Västerås stad ingår i ett samarbete med de så kallade fyra Mälarstäderna om 
karttjänsten Mälardalskartan. För denna finns en förvaltningsorganisation 
tillsammans med Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommuner.  
 
Stadsledningskontoret bedömer att det inte är rimligt att staden ska driva 
ytterligare en karttjänst. Det finns det varken resurser eller finansiella 
möjligheter för i dagsläget. Uppdraget föreslås därmed avslutas. 
 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen 

Ekonomisk bedömning 

Förslaget till beslut medför ingen ekonomisk effekt. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 

 


