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Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 22 november 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 172

Motion om samordning av karttjänster
RV 170356

Jenny Landernäs (M) föreslår i en motion inkommen 2017-02-07 att Region
Västmanland tar initiativ till att utreda förutsättningar och möjligheter till att
samordna digitala karttjänster i länet tillsammans med exempelvis Västerås stad,
Hallstahammars kommun, länets övriga kommuner och länsstyrelsen.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-22 § 7 i).
Regionstyrelsens yttrande
Kartor i olika digitala format används av flera offentliga aktörer, både som interna
arbetsverktyg och som underlag för att presentera olika typer av information till
kunder, invånare, turister, näringsliv och andra intressenter. Avtal finns som styr
nyttjandemöjligheterna, främst med Lantmäteriet men även med andra
dataleverantörer.
Det finns inga tekniska hinder för att överföra information från en plattform till en
annan, eller att skapa en digital plattform med information från många, exempelvis
www.rome2rio.com som hämtar information om såväl kollektivtrafik som andra
resmöjligheter mellan platser i Europa och även presenterar olika besöksmål med
mera. På liknande sätt är det möjligt att sammanställa olika digitala plattformar som
bedöms vara av allmänt intresse.
Kostnader kommer att uppstå vid utveckling av detta, men även för att kontinuerligt
uppdatera underlaget. Om effektiviseringar/kostnadsbesparingar ska kunna uppnås
behöver samverkan ske med främst kommunerna och länsstyrelsen. Regionen kan
initiera en dialog med berörda parter kring möjlig nytta av samordning av digitala
karttjänster, men regionen kommer däremot inte att ta på sig det sammanhållande
ansvaret.
I ärendet yttrar sig
Jenny Landernäs (M) och Denise Norström (S).
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen bifalls.
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Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-12-05

Glenn Andersson
Ordförande

Maria Dellham
Justerare
Helena Hagberg
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-12-05 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-12-05

Andreas Engstedt

