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Förslag till omfördelning av kommunbidrag avseende
kommungemensam geodata
Geodata, eller geografiska data, är data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge.
Malmö stads kommungemensamma geodatabaser hanteras av stadsbyggnadsnämnden.
BEHOV AV ATT SKAPA TILLGÅNG TILL ÖPPNA GEODATA
Öppna geodata kan ge bättre beslut inom både samhällsplanering, krishantering och
klimatanpassning. Tillgång till öppna geodata är även en viktig del i att skapa en effektiv
samhällsbyggnadsprocess i Sverige. Öppna geodata kan definieras som "data som vem som helst fritt
får använda, återanvända och distribuera". Geodatan får därmed inte vara avgiftsbelagd och inga
licensvillkor får inskränka på användningsvillkoren. Ett hinder för denna breda användning av
geodata är att datainsamling och ajourhållning idag till stor del är avgiftsfinansierad. Modellen med
avgiftsfinansiering innebär att det finns restriktioner för hur informationen får användas och spridas,
något som är väldigt centralt i en utvecklad digital samhällsbyggnadsprocess. En tydlig trend inom
både offentlig förvaltning och statliga myndigheter är därför ökade krav på öppna geodata, något som
stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inte kan hantera inom nuvarande finansieringsmodell.
Inom ramen för arbetet med Det Digitala Malmö har öppna data pekats ut som en av grundstenarna
för ett framgångsrikt genomförande av programmet och för att profilera Malmö som en innovativ,
hållbar och öppen stad.
Idag finansieras Malmö stads geodata på Stadsbyggnadskontoret genom kommunbidrag, interna
intäkter från andra förvaltningar samt externa intäkter från kommunala bolag och externa aktörer.
För att öppna geodata ska bli verklighet behövs beslut om en långsiktig hållbar finansieringsform. Ett
första steg är att införa kommungemensam geodata där det årliga kommunbidraget på 2 013 tkr
fördelas om, från andra berörda förvaltningar, till Stadsbyggnadskontoret, så att alla förvaltningar fritt
kan använda geodatan utan kostnad. En omfördelning medför effektiviseringsvinster som minskad
administration och fakturahantering samt gynnar gemensamma digitala lösningar, vilket är helt i linje
med stadens mål att arbeta tillsammans och effektivisera verksamheterna. Vid en omfördelning av
kommunbidrag och införande av kommungemensam geodata kommer samtliga förvaltningar i staden
kunna använda den geografiska informationen i den egna verksamheten kostnadsfritt. Restriktioner
för användning och spridning utanför staden kvarstår. Förädlingar/ framtagning av
produkter/tjänster, dvs arbetet med att genomföra en analys eller tjänst, kommer fortsatt att vara
avgiftsfinansierat i enlighet med stadsbyggnadsnämndens taxa.
Under juni och juli 2019 har en dialog förts med de sex berörda förvaltningarna om möjligheten med
att omfördela kommunbidrag till Stadsbyggnadskontoret. Frågan väcktes initialt i
ekonomichefsgruppen av Stadsbyggnadskontorets ekonomichef. Underlag, belopp och avtal
skickades till berörda förvaltningar för avstämning internt. Samtliga sex förvaltningar är överens om
att detta är ett positivt beslut för både den egna förvaltningen och för staden i stort.
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Kommunbidrag föreslås omfördelas från sex nämnder tekniska nämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden,
miljönämnden, servicenämnden samt kommunstyrelsen –
till stadsbyggnadsnämnden till ett belopp på totalt 2 013
tkr. Se tabell för belopp per nämnd.

Omfördelning
Belopp i tusentals kronor kommunbidrag

Tekniska nämnden

-1 309

Fritidsnämnden

-25

Kulturnämnden

-12

Miljönämnden

-62

Servicenämnden
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
SUMMA

-502
-103
+2 013
0
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