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2019-08-22
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/539
Översyn och revidering av taxa, Kart och GIS produkter och tjänster
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Föreslagen taxa för Kart och GIS produkter och tjänster fastställs från och med 1
januari 2020 och tidigare gällande taxa upphör att gälla.
Ärendet i korthet

Den nu gällande taxan för Kart och GIS produkter och tjänster antogs år 2003. Sedan
dess har taxan varit oförändrad. Taxan är idag i behov av omarbetning då den är
svårtolkad och föråldrad. Under de senaste åren har det skett en utveckling inom
verksamhetsområdet gällande datakvalitet och kostnader vilket lett till att delar av
taxan inte längre är ändamålsenlig. Vidare behöver taxan höjas för flera tjänster för
att få kostnadstäckning för nedlagd arbetstid och för att ligga på rätt nivå jämfört
med andra aktörer på marknaden. För några tjänster är en sänkning av taxan
nödvändig då den inte längre ligger på en korrekt nivå i och med effektivare
arbetsmetoder. Även teknikutvecklingen har medfört att omkostnaderna har minskat
för några produkter.
En revidering av Kart och GIS-taxan föreslås därför till år 2020.
Handlingar

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
2 Förslag till ny taxa för Kart och GIS verksamhet
3 Gällande taxa för Kart och GIS verksamhet 2003
Bakgrund

Kart och GIS förvaltar kommunens grundläggande geografiska information och
tillhandahåller tjänster och produkter inom mätning, kartproduktion och
databearbetning. För de tjänster och produkter som verksamheten erbjuder kan avgift
tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagen (1991:900).
Den gällande taxan för Kart och GIS produkter och tjänster har inte reviderats sedan
1 juni 20031 och är idag i behov av omarbetning och uppdatering. Under de år som
gått sedan taxan antogs har den blivit föråldrad och är inte längre helt ändamålsenlig
för verksamheten. Det har skett en utveckling inom verksamhetsområdet gällande
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arbetsmetoder, datakvalitet och kostnader. Utvecklingen har lett till att delar av taxan
inte längre täcker kostnader och arbetsinsatser för tjänster och produkter som
verksamheten tillhandahåller. Den har också ansetts svårtolkad av våra medborgare.
Därtill har fler produkter tillkommit som inte omfattats av tidigare taxa.
Analys

Vid framtagandet av förslaget till ny taxa har omvärldsbevakning gjorts genom en
jämförelse av taxor för ett flertal kommuner och externa aktörer inom
verksamhetsområdet i Stockholms län samt med SKL:s rekommenderade
beräkningar. Därtill har det uppmärksammats att Järfällas nuvarande taxa ligger
under kostnadstäckning och att många kommuner regelbundet reviderat sina taxor
för att kunna få bättre täckning för den arbetstid som läggs ner på respektive ärende.
Förslaget till ny taxa innebär en höjning av taxan för flera tjänster och produkter till
en nivå i paritet med andra jämförbara kommuner i Stockholms län, men även en
sänkning för några produkter. I vissa fall har det varit svårt för medborgarna att veta
vilken tjänst eller produkt som behövs och därför kommer kommunens e-tjänst på
hemsidan konfigureras till att guida medborgaren till rätt produkt. När rätt produkt är
vald kommer priset att räknas ut och visas för medborgaren innan beställning
skickas.
Målet är att göra taxan och prissättningen så tydlig som möjligt för medborgarna och
att automatisera och effektivisera beställningsprocessen. För att åstadkomma detta
behövs även en förenkling av taxan. De nya priserna bygger bland annat på
genomsnittlig kostnad för tiden ett arbete tar att utföra. I de nya priserna är
administrativ kostnad för hantering av beställning och fakturering inräknad. Vidare
innebär förslaget färre uppdelningar i olika priser för olika arealer. Exempelvis
föreslås fem prisnivåer beroende på areal för Nybyggnadskartor upp till 15 000 kvm
istället för 28 prisnivåer.
Nya produkter som tillkommit i taxan är bland annat:
 Nybyggnadskarta Typ C, som tagits fram för att förenkla
bygglovshandläggningen.
 Laserdata från flygburen laserskanning
 3D-byggnader
 Höjddata i en meters upplösning
Barnkonsekvensanalys

En förändring av taxa för Kart och GIS tjänster och produkter förväntas inte påverka
barn, och därmed bedöms en analys av konsekvenserna inte vara nödvändig.
Ekonomiska konsekvenser

Den tidigare taxan är svårtolkad, föråldrad och otydlig vilket gör det svårt att förutse
hur intäkterna kommer att förändras. Förslaget till översyn och revidering av taxan
ger en mer rättvisande bild av verksamhetens nedlagda kostnader. Förslaget medför
även att produkter och tjänster blir förenklade, förtydligade och anpassade så att
konfigureringen av nya e-tjänster underlättas.
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Slutsatser

Avgifter för tjänster och produkter från Kart och GIS-verksamheten i Järfälla
kommun behöver justeras för att få kostnadstäckning för nedlagd arbetstid och för att
ligga på rätt nivå jämfört med andra aktörer på marknaden. Den nya föreslagna taxan
motsvarar faktisk kostnad och följer SKL:s riktlinjer. Taxan blir även mer
strukturerad och tydligare för medborgarna vilket underlättar för konfigurering av
nya e-tjänster.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Heidi Wennberg
Avdelningschef Kart och GIS
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