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Processkartläggning av kommunal verksamhet



Vem är jag?

• Johan Sandberg

• 33 år

• Flyttade till Göteborg för 1 ½ år sen och började på Invit i våras

• Arbetat som konsult i ca 5 år

• Nuvarande uppdrag  (Göteborg stad):

• Verksamhetsveckling (chefstöd) inom trafikkontoret

• Statistik på karta



Tidigare Projekt

Processkartläggningar kart och GIS

• Nyköpings kommun

• Täby kommun 

Processkartläggning samhällsbyggnad

• Värmdö kommun - SBK-processen, nytt arbetssätt i projektform och 

utveckling av projektmodell

Förstudie, kravställning och upphandlingsstöd för nytt GIS-stöd
• Upplands Väsby kommun



Nyköpings kommun

Bakgrund och uppdrag
Kartlägga och förankra processer samt säkerhetsställa 
beställning, produktion och leverans kring:

• Nybyggnadskarta
• Grundkarta
• Primärkarta

En person hade detta i huvudet. Hon pensionerade sig.



Nyköpings kommun, Kartenheten
Processbeskrivning av nybyggnadskarta 
(NBK)

Inkommen beställning

av NBK 
Registrera 

ärende i NILEX

NBK ärende 

registrerad

Kontrollera 

fastighetsgränser i 

primärkarta

Teckenförklaring

Värdeobjekt

Process

Beslut

Skapa arbetsmapp 

för NBK

Arbetsmapp för 

NBK skapad

Kontroll av 

fastighetsgränser 

för NBK utförd

Är detaljplan 

tolkad?

Tolka gällande 

detaljplan

Gällande detaljplan 

tolkad för NBK
Nej

Ja

Kontrollera grunddata 

samt om gällande  

detaljplan är tolkad

Grunddata och 

detaljplan för NBK 

kontrollerade
Behövs 

fotogrammetrisk

kartering?

Utförande av 

fotogrammetrisk 

kartering i ESPA

Fotogrammetrisk 

kartering för 

NBK utförd

Nej

Ja

Rapportera kartering 

är utförd i NILEX

Status för kartering 

för NBK godkänd 

Utförande av 

fältkontroll 

Fältkontroll och för 

NBK utförd

Rapportera att 

fältkontroll är utförd 

i NILEX

Status för  

fältkontroll för 

NBK godkänd

Leverera NBK 

till kund

NBK levererat 

till kund

Debitering av kund 

enligt gällande taxa

NBK sammanställd

Debitering för 

NBK utförd

Avsluta ärende

i NILEX

Ärende för

NBK avslutad

Granskning och 

godkännande 

av NBK

Arkivering av NBK
Arkivering av

NBK utförd

Är NBK godkänd?
Granskning av 

NBK utförd

Nej, 

remiss

Ja

Rapportera att 

detaljplan är tolkad i 

NILEX

Status för tolkad 

detaljplan för NBK 

godkänd

VA för NBK 

granskad



Täby kommun

Bakgrund
• Inget samarbete mellan datagruppen och lantmätarna
• Långa handledningstider

Uppdrag
• Kartläggning av KLM-processen med stödsystem

Upplägg
• Intervjuer med anställda och en gemensam workshop 

(GAP-analys, process och diskussion)



Täby kommun



Värmdö kommun – nytt arbetssätt
Bakgrund
• Ingen gemensam syn i ledningsgruppen kring arbetssätt
• Dåvarande projektmodell användes inte och var inte förankrad
• Hög personalomsättning inom SBK
• Eftersökte ett gemensamt arbetssätt på SBK

Uppdrag
1. Kartlägga nuläge för samhällsbyggnadsprocessen
2. Uppföra ny anpassad projektmodell till SBKs process:

• Implementera projektmodell och utbilda personal
• Förvaltning av projektmodell



Projektmodell ”Projektlotsen”



Översikt över projektprocessen inklusive 

berednings- och förvaltningsfas 

 

Berednings-

process 

Projekt-

planering 

Projekt-

utförande 
Förvalt-

ning 

Ok, nu är det 

här ett 

projekt! 

Ok, nu  

utför vi  

projektet! 

Nu är  

projektet    

slut! 

PROJEKTFAS 

Fastställt  

projekt- 

direktiv för 

projekt 

Godkänd 

projekt-

plan 

Beslut om 

att påbörja 

avslut 

Initiativ 

Projektidé från 

extern eller 

 intern intressent 

BEREDNINGSFAS 
FÖRVALTNINGS- 

FAS 

Ok, nu startar 

projekt-

ledarens 

planering 

Positivt 

beslut om 

projektidé 

Projekt-

direktiv 

tas fram 

B3 B4 B5 

Teckenförklaring 

      Värdeobjekt 

      Process 

      Beslutspunkt 

Projekt-

avslut 

Beslut om 

avslutat 

projekt 

B6 

Ok, nu 

börjar vi 

avsluta 

projektet! 

B1 

B2 



Beredningsfas för projektidé 
och inledande arbete i projektfasen 

Internt initiativ (SBK, 

kommunen eller från 

politiken) för projektidé 

Ta fram 

idébeskrivning för 

projekt 

Beskrivning av 

projektidé 

Externt initiativ till 

projektidé 

Registrator 

registrerar ärendet 

Diariefört ärende 

för projektidé 

Priogrupp  

bedömer om  

ärende är SBK- 

relaterat 

Priogrupp  

bedömer om 

 checklista behövs  

eller ej 

Fyll i checklista 
Ifylld checklista 

för projektidé 

Priogrupp  

bedömer om  

politiskt beslut/ 

tjänsteskrivelse 

behövs 

Negativt beslut 

om projektidé 

Positivt beslut 

om projektidé 

Handläggare 

tar fram 

tjänsteskrivelse 

Tjänsteskrivelse 

för projektidé 

finns framtagen 

Beslut från  

nämnd/styrelse 

Avsluta ärende för 

projektidé 

Avslutat ärende 

för projektidé 

Priogrupp utser 

projektägare, 

projektledare & 

styrgrupp 

Projekt med utsedd 

projektägare, 

projektledare & 

styrgrupp 

Projektägaren 

ansvarar för att ta 

fram projektdirektiv 

Projektdirektiv 

finns framtaget 

Projektägaren 

undertecknar 

projektdirektivet 

Fastställt 

projektdirektiv för 

projekt 

Avsluta ärende för 

projektidé 

Avslutat ärende 

för projektidé 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 
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Teckenförklaring 

      Värdeobjekt 

      Process 

      Beredningsbeslut 

      Beslutspunkt 

Utsedd 

handläggare för 

projektidé 

Tjänsteskrivelse 

presenteras för 

nämnd/styrelse 

B2 

Priogrupp föreslår 

beslut och utser 

handläggare 

B3 

Beslut från  

Priogrupp om  

projektidé 

Positivt 

Negativt 

Priogrupp beslutar 

B1 

Positivt 

Negativt 



Upplands Väsby – Förstudie GIS
Bakgrund och syfte
• 12 år med samma GIS - plattform: Tekla GIS
• Uppfylls behoven idag?
• Förstudierapport 

1. Nuläge och framtida behov
• Användande och behov av GIS och geodata inom hela kommunen

2. Omvärldsanalys
• Vad finns i ”världen” gällande system och trender inom GIS och IT



Upplands Väsby – Förstudie GIS
3. Rekommendation och handlingsplan
• Byta ut hela GIS-plattformen eller delar av den

Nästa projekt: Upphandlig av ny GIS-plattform med kravspecifikation
och införande av ny GIS- plattfom



Tid- och aktivitetsplan

o 
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Upphandling 

 

 
 

 

System 

 

 
 
 

Lagring / 

Databas 

 

BP1 

2015 

Kravspecificering 
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2016 
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Datainventering 

Förfrågnings 
underlag 

BP2 BP3 

 

Datamigrering  

 

BP5 BP9 

Publicering Utvärdering och  
tilldelning  

 
Överprövning 

 

 

Modellering 

 

 
Implementation/Test 

 

 

Anskaffning 

 

 

Konfiguration 

 

 
Acceptans- 

test 

  

Införande 

 
Avveckling 

MS4 

BP7 BP8 

MS3 

Avtal tecknat 

Testdatabas migrerad 

Databas migrerad 

BP10 BP4 BP6 

MS2 

Databasmodell framtagen 



Del 1 Upphandling – Ta fram 
förfrågningsunderlag

1. Kravspecificering: Översätta behov till krav
• Funktionella krav (för produktion och tillhandahållande)
• Icke-funktionella krav

Exempel på ett antal behov som översatts till
ett funktionellt krav ( tillhandahållande)



Arbetsmöten
1. Kravspecificering blir svarsmall:

Exempel på ett funktionellt krav ( tillhandahållande)



Del 1 Upphandling - Ta fram 
förfrågningsunderlag

2. Administrativa föreskrifter
• Huvuddokumentet för upphandling

3. Prismall
• Pris på system(licenskostnad), utbildning, 

support och underhåll samt införande 
(tester, datamigrering etc.)

4.Teknisk beskrivning
• Kommunens IT
• Systemskiss kart- och GIS-stöd
• Datainventering 

5. Avtal





Utvärdering och tilldelning

Korrekt ifyllda anbud går vidare till utvärdering

Utvärderingsmodell:
• 50 % pris
• 50 % användarvänlighet

Användarvänlighet:
• Efter ett antal förbestämda scenarion 

”demades” systemen
• Blev tilldelade poäng som viktas in i 

utvärderingen



Utvärdering och tilldelning
Tilldelning:
• Skrivs avtal med leverantör som vann 

anbudet
• Ingen överprövning -> Del 2: Införande av 

system


