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FRÅN 2019-01-01 BESTÅR ORIGOSAMVERKAN AV 16 KOMMUNER



Origo

- Är förvaltningsobjektet.

- Tekniskt ramverk för webbGIS med öppen källkod.

Origosamverkan

- Är förvaltningsorganisationen som förvaltar Origo.

- Bygger på samverkan mellan de ingående kommunerna med 
gemensam målbild.

ORIGO OCH ORIGOSAMVERKAN



”Genom samverkan skapar vi ett 
kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och 
utvecklingsbart tekniskt ramverk för 
webbGIS med öppen källkod.”

ÖVERGRIPANDE MÅLBILD



Samverkansavtalet

- Avtal med löpande avtalstid. 

- Eventuell uppsägning görs senast 31 augusti gällande år.

- Gemensamma kostnader fördelas enligt procentuell fördelning 
som bygger på kommunernas befolkningsmängd.

- Budget 2019: 590 000 (allt egen arbetstid)

ORIGOSAMVERKAN



Förvaltningsmodell

- Enligt (delar av) PM3.

- Styrgrupp – chefer för kart- GIS- lantmäteriavdelningarna.
• Budgetansvar, fastställer förvaltningsplanen, bedömer resultat, 

omprioriterar vid budgetpåverkan, ansvarar för bemanning

- Objektledare (projektledare)
• Ansvarar för genomförandet av förvaltningsplanen, planerar och följer 

upp arbetet, rapporterar till styrgrupp. Från 2020 även en 
utvecklingssamordnarroll. 

- Arbetsgrupp (projektgrupp)
• Verkställer förvaltningsplanen.

• Bemannas med resurser från samverkanskommunerna. 

• Blandat med utvecklare och ”icke-utvecklare”.

• Idag 4 utvecklare.

ORIGOSAMVERKAN



Mål i förvaltningsplanen

- Genomföra och följa upp arbetet inom Origosamverkan enligt satt 
förvaltningsplan.

- Förvalta det tekniska ramverket.

- Sprida kunskap om ramverket.

- Utvärdera och upprätthålla en väl fungerande modell för 
samarbetet inom Origosamverkan. 

ORIGOSAMVERKAN



• Arbetsgruppen har 1 telefonmöte / mån.

• Utvecklargruppen har 1 telefonmöte / vecka.

• Arbetsgruppen träffas 3 ggr / år.

• Styrgruppen träffas 1 gång / år samt har 1 telefonmöte / år.

MÖTEN OCH TRÄFFAR UNDER ÅRET





POSITIVA ERFARENHETER

- Ökat samarbete generellt

- Nyttja varandras kompetenser

- Inspiration till annat arbete

- Tillsammans är vi bättre

- Nyttjar varandras driv i tillämpning och 
utveckling

- Breddar nätverkandet

- Hjälper varandra att prioritera.

- Tillsammans är vi bättre.

- Lockar kompetens



• Många kommuner inom samverkan vill nyttja Origo även internt.

• Hur kan vi samverka om utveckling av funktioner?

• Projekt på sidan av samverkan

– Fastighetsrapport

– Utskriftsfunktion

PÅ GÅNG I ORIGOSAMVERKAN



• Kontakta objektledaren

• Styrgruppsbeslut för godkännande

• Behöver vara klart före 31 aug

• Inträde kan ske vid årsskiftet

• Men man behöver inte vara med i samverkan för att kunna 
använda Origo och bidra med kod………

OM MAN VILL VARA MED



Origosamverkan

Tack för mig!


