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Bakgrund 

Kraven ökar från politiker och beslutsfattare 

på att leverera beslutsunderlag snabbare, 

med bättre tillförlitlighet och kvalitet.  
 

2 



Det goda exemplet 

Vi kommer att visa på ett exempel där grafisk- 

och geografisk presentation har gett bättre 

beslutsunderlag än våra traditionella verktyg. 
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Hur började det? 

 

 

Medborgarförslag 
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Traditionellt verktyg nyttjades - nyckelkodsområden 

• Antal barn 0-2 år 

1300 totalt varav 970 i Motala, 90 i Borensberg vilket ger något färre än 

240. Räknas Tjällmo med fler småorter bort återstår kanske ca 200 

barn. Siffran bedöms som väldigt osäker. 

• Kostnad 

Provtagning: 715 SEK * 200 prov = 143 000 SEK 

Arbete: 870 SEK/h * 200 h = 174 000 SEK 

Total bedömd kostnad: 315 000 SEK 
Utdrag ur e-post   
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Diskussion 

 

 

Kan vi inte få ett bättre beslutsunderlag? 
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Kan inte dom där på GIS få fram något? 

1. KIR (kommuninvånarregistret) 

2. VA-skikt med verksamhetsområden 

3. Jämförelse med verksamhetsområdena  

4. Jämförelse med kommunens fastighetsytor & 

fastigheter  

5. Jämförelse med VA:s abonnentregister  

6. De fastigheter som inte finns i abonnentregistret 

väljs ut. 

7. Kontroll där dubbletter tas bort.  

8. Kvar är unika adresser där det bor 0-2 åringar 

utan kommunalt vatten. 
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Beslutsunderlag till nämnden Q4 2014 

• 85 barn 

• 82 unika adresser 

• 82 fastigheter 
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Resultat från GIS 

• Antal fastigheter 

82 st 

• Kostnad 

Provtagning: 715 SEK * 82 prov = 58 630 SEK 

Marknadsföring: ca 16 000 SEK 

Arbete: 870 SEK/h * 100 h = 87 000 SEK 

Total bedömd kostnad: 162 000 SEK 
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Beslut i nämnden 

Förslag 2 

Under 2015 genomförs ett informationsprojekt. 

Hushåll med enskild vattenbrunn och barn under 2 år erbjuds ett 

kostnadsfritt vattenprov som omfattar kemisk och biologisk 

normalkontroll.   

  

Förslag två innebär också att kommunen ska ha rätt att registerföra 

resultatet av provtagningen samt att kommunen inte subventionerar 

några eventuella åtgärder som krävs med anledning av provsvaret. 

  

Båda förslagen innebär att en insats görs under 2015 och efter det 

utvärderas och återrapporteras till nämnden. 
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Uppföljning inför utskick Q1 2015 

• 95 barn 

• 90 unika adresser 

• 89 fastigheter 

 

11 



Uppföljning inkomna svar Q3 2015 

• 29 barn 

• 29 unika adresser 

• 29 fastigheter 
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Halvårsredovisning 

• Antal fastigheter med genomförd vattenprovtagning 

29 st 

• Kostnad 

Provtagning: 715 SEK * 29 prov = 20 735 SEK 

Arbete: 870 SEK/h * 43,25 h = 37 628 SEK 

Total kostnad: 58 363 SEK 
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Uppföljning analyssvar Q3 2015 

• 18 fastigheter 

• 1 tjänligt vatten 

• 15 tjänligt vatten med anmärkning  

• 2 otjänligt vatten 
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Uppföljning inför nytt utskick Q3 2015 

• 102 barn 

• 96 unika adresser 

• 95 fastigheter 

 

Slutsats 

79 barn har inte svarat eller tillkommit sedan första utskicket 
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Slutsatser (så här långt) 

• Ekonomisk prognos nr 1 (utan GIS):  315 000 SEK 

• Ekonomisk prognos 2 (med GIS): 162 000 SEK 

• Ekonomiskt utfall halvår:      58 000 SEK 
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Återkoppling 

Kraven ökar från politiker och beslutsfattare 

på att leverera beslutsunderlag snabbare, 

med bättre tillförlitlighet och kvalitet.  
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GIS ger bättre beslutsunderlag! 
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