
Utcheckning

Spännande diskussioner

och intressant information

Toppen!

Introduktion till övning

Workshopen fokuserar på nyttor - den övergripande frågeställningen som ska besvaras

under dagen är:

Brainstorma

Gruppera och prioritera nyttor

Använd det här utrymmet för att gruppera alla liknande idéer från

brainstormingen. Varje grupp ska ha en titel som beskriver vad idéerna har

gemensamt. 

The Templates team loves

feedback! We’re always

looking for ways to enhance

the template experience,

and most importantly

ensure specific templates

are meeting your needs.

Click here to leave

feedback. Thank you!

Google

 NYTTOVÄRDERING

Brainstorma, gruppera, och priortiera 

Använd Facilitation Superpowers för att göra

sessionen glad och produktiv.
Open mural

Exportera denna mural som en bild eller

PDF.

Dela med kollegor som kan

komma att finna denna hjälpsam.
ANTAL

1 - 10

TID

60 min

SVÅRIGHET

Medel

Resurser

Online Warm Ups &

Energizers

Let's face it: online meetings can

be awkward, especially when

you don't know anyone in the

video call. You might still be

waking up with your first cup of

coffee while someone else is

bouncing with energy in a later

time zone.

Mural

Ideate: Brainstorm, Group,

Prioritize

Brainstorm and prioritize

concepts as a team.

Brainstorming provides a free

and open environment that

encourages everyone within a

team to participate in the

creative thinking process that

leads to problem solving.

Prioritizing volume over value,

out-of-the-box ideas are

welcome and built upon ...

Mural

Facilitation Superpowers™

We've designed Facilitation

Superpowers™ to save you time

and keep you in control of your

sessions, so you can focus on

running a happy and productive

workshop or meeting. Creators

of murals will automatically be

marked as facilitators, and they

can give these superpowers to

other mural members: ...

Mural

Brainstorming ger en fri och öppen miljö som uppmuntrar

alla inom ett team att delta i den kreativa tankeprocess

som leder till problemlösning. Genom att prioritera volym

över värde, välkomnas utanför-boxen-idéer och alla

deltagare uppmuntras att samarbeta och hjälpa varandra i

att utveckla kreativa lösningar i mängder.

Använd den här mallen i dina egna brainstorming-

sessioner så att ditt team kan släppa lös fantasin och börja

forma koncept, även om ni inte sitter i samma rum.

Innan workshopen

Definiera vem som ska delta i sessionen och

skicka en inbjudan. Dela relevant information

eller förberedelse inför.

Tänk på problemet ni kommer att fokusera på

att lösa under brainstorming-sessionen.

Under workshopen Efter workshopen

Skriv ner alla idéer som kommer upp i huvudet som adresserar er problemformulering.

Kom ihåg att nyckelreglerna för brainstorming är:

Var öppen Tänk volym Var visuell

Bygg vidare på

varandras

idéer

Håll dig till

ämnet

Uppmuntra

alla idéer

(alla) 

TIPS FRÅN COACHEN: Välj en post-it-lapp och

klicka på pennikonen i menyn för att skissa.

TIPS FRÅN COACHEN: Det här är ett utmärkt tillfälle för färgkoder. Du kan

ändra färgen på flera post-it-lappar på en och samma gång.

Återanvändning

av information

Snabbare att

göra andra

kartprodukter

Tolkat en

gång

all data på

samma ställe,

samma källa

sparar tid

och

resurser

Underlättar vid

framställning av

nybyggnadskartor

Lättare att

ändra på alla

ställen

samtidigt

Prickmark

behöver inte

mätas varje

gång

Frigjord tid internt

Snabbare

leveranstider

av NBK

Enkelt för

den som

söker

bygglov

Medborar-

vänligt

Frigjord tid externt

Säkrare

tolkning av

byggrätt och

prickmark

säkrare

gränser,

enklare för

medbörjare

Bättre

rättssäkerhet

Minskar

feltokningar

Alla får

samma info

Rätt

uppdaterad

information

från plan

Bättre

gränskvalité

Enhetlig

tolkning av

detaljplan

Mer kvalitetssäkrad information

Prioritera vad som ska digitaliseras

Vilka informationsmängder skapar nyttorna som ni har identifierat? Är det de senaste årens detaljplaner,

eller är det ex prickmark? Välj en av de prioriterade nyttorna, skriv in vilken i rubriken "Nytta 1" och skriv vilka

informationsmängder som krävs för denna informationsmängd på post-it-lappar under aktuell rubrik. 

OBS! Vid fortsatt arbete i er kommun så är det viktigt att alla i kommunen har samsyn om nyttor och vad

som är viktigt framåt, detta måste förankras internt i varje kommun.

TIPS FRÅN COACHEN: Använd markörerna för att peka på var en post-it ska hamna på rutnätet. Var

inte rädd för att zooma; zoomar in riktigt långt, så blir lapparna mindre = då får man plats.

Användningsområden

Egenskapsområden

Gränser

 (Vart ligger dessa, vad

gäller för dessa)

Mer kvalitetssäkrad information

Frigjord tid intern

Planinformationen

behöver bara tolkas

en gång

Effektivare

processer i

kommun

Alla får

samma info

Alla får

samma info

Säkrare

tolkning av

byggrätt och

prickmark

Enhetlig

tolkning av

detaljplan

Bättre

gränskvalité

Enklare att

tolka äldre

detaljplaner

när de är

digitaliserade

All

information i

plankartan i

vektorformat

GRUPP 1

All

information i

plankartan i

vektorformat

Användnings- och

egenskapsgränser
Fastighetsgränser

Mer kvalitetssäkrad information

Frigjord tid internt

Dokumenterade

tolkningar Egenskapsytor

Koppling till

planbestämmelsekatalogen

GRUPP 4

Tolkningar efter BV

planbestämmelse-

katalog

"Allt" i

plankartan

digitaliseras

Koll på

fastighetsgränserna

Nytta 1 -kvalitetssäkrad information

Nytta 2: Frigjord tid internt

Viktigt att bygglov

är med i

processen. Det är

främst här tid finns

att spara.

Digitalisering

till hög kvalitet.

GRUPP 7

Nytta 1 Mer kvalitetssäkrad information

Nytta 2 Bättre möjlighet för nyutveckling

Enhetlig

tolkning av

detaljplan

Tidig

granskning

av gränser

Bättre

gränskvalité

Sakkunskap

under hela

processen

GRUPP 10

TIPS FRÅN COACHEN: Får du inte plats att

göra detta inom ramen för din kommun? Ta en

post-it-lapp och dra en pil! 

Ta med det som dyker

upp - fundera inte i

detta skede på

relevansen

Administrativa

gränser. Få koll på

fastighetsgränser

inom planområde.

Tydligt vilken kvalitet

som gäller för att

kunna göra rätt

bedömningar. 

Identifiera

osäkerheter

GIS-skickt

på

kvaliteten

Mer kvalitetssäkrad

information  Frigjord tid internt

Nybyggnadskartan

mer effektiviserad.

Gäller att alla

bestämmelser har

gåtts igenom. Viktigt

med hög kvalitet/hög

nivå 

Var har vi

mest

efterfrågan?

Vad ska

digitaliseras?

Var ska vi

börja

digitalisera /

vilket

område?

Kategorisera/definiera

tolkningarfrån början

Försöka identifiera så

många risker som

möjligt (t ex att missa en

fastighetsbildning som

upphävt en

bestämmelse som inte

står med i plankartan)

Använda

frigjorda tiden

till att öka

kvaliteten på

kartprodukten

Risk för förlorad

inkomstkälla pga

gratis tillgång till

kartor/underlag?

GRUPP 2

Mer kvalitetssäkrad

information

Mer frigjord tid internt

Plantolkning

Plantolkning 

Tillgängliggöra

digital

information för

medborgare

Planbestämmelser

Koppla

information så

att det räcker

med att ändra

på ett ställe

Trygghet/säkerhet

för fastighetsägare

gällande gränser

och tolkning

Utreda

fastighetsgränser

GRUPP 5

Metadata

Informationen

måste vara

tillgänglig

Öppen data

Bättre nytta för nyutveckling

Frigjord tid internt

Gränser  och

planbestämmelser

Kommunikations-

aktiviteter

Det behövs även

annan information, t

ex info från

bygglovssystemet

Kvalitet på

både gränser

och tolkning av 

bestämmelser

GRUPP 8

Noggrann

tolkning i

expertgrupp

och

dokumentera.

Ta beslut och

dokumentera hur

osäkra

fastighetsgränser

hanteras.

Koppla utredningar

från detaljplanens

upprättande så att

de blir tillgängliga

digitalt.

Nytta 1 Mer kvalitetssäkrad information

Nytta 2 Ökad service

Verktyg för

kunden att se

och använda

informationen.

Lättillgängligt

format

Vägledning för

hur kunden kan

använda och titta

på

informationen.

Börja digitalisera

detaljplaner i

områden där

mycket utveckling

förväntas?

Digitalisera

detaljplaner

komplett

istället för

delmängder.

Digitalisera

nyaste planerna

först, där

förväntas kanske

mest utveckling?

GRUPP 11

Inmätning

fastighetsgränser

Digitaliseratalla

gamla

planer

Enhetlig

tolkning

Mer kvalitetssäkrad

information

Frigjord tid internt

Tolkat och

klart

Återanvändning

av information

Snabbare att

göra andra

kartprodukter

Tolkat en

gång

all data på

samma ställe,

samma källa

sparar tid

och

resurser

Underlättar vid

framställning av

nybyggnadskartor

Lättare att

ändra på alla

ställen

samtidigt

Prickmark

behöver inte

mätas varje

gång

Snabbare leverans

av

nybyggnadskartor

Frigjord tid internt: GRUPP 3

Mer kvalitetssäkrad

information, framförallt

fastighetsgränser inom

planområden. Enhetliga

tolkningar, återanvända

information och lära av

varandra.  

Digitalisera

efter behov

och nytta

Kvalitetssäkrad information

Ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet både

internt och externt: sökbar

information,

återanvändbara ytor och

information, mer

lättförståeligt för

medborgare och andra

externa aktörer.

Sparar tid

och

resurser

GRUPP 6

Korrekta

fastighetsgränser

Digitalisera områden

efter behov, snarare

än kronologisk

ordning

Diskutera hur man

gör en enhetlig

tolkning - riktlinjer?

Mer kvalitetssäkrad information

Ökad service

Skapa e-tjänster

utifrån

medborgarnas

behov

Identifiera vad som

efterfrågas (byggrätter,

egenskapsgränser?)  -

prioritera därefter

Skapa olika typer av

material utefter

behovet - enskilt lager

för byggrätter?

GRUPP 9

Björn

Petersson

GIS

Eva Nord

Helena

hästar

Sune

Jonsson

Lantmätare

Linn

David A

Projekt!

Samhällsbyggnads-

newbie 

Fredrik Josefsson

Samhällsplanering och exploatering

-Mark- och exploateringsingenjör

Sofia

Friberg

Niklas Berggren

Mätningsing.

Norrtälje

Mathias

Linell

Lena

gillar

havet

Alexander

Ericsson

GIS-

Ingenjör

Matilda

Spångberg

Olle Lagergren

Kaffe

Bygglovare

Maria U

Geodatastrateg

Peppad på

digitalisering

Inte vintercyklist

Björn 

Bygglov

Kaffe

Marcus

Olander

GIS

Mat

Fotboll

Lennart Berg

mtb

natur

bor i Bälinge 

Henrik

Rundqvist Malin

Gränser

Jimmy Sandberg

Bygglovshandläggare

Ann

Ohlsson

Denise

GIS 

Kaffe!

Amanda

Joakim

Geodatachef

Bor i Norrtälje, kommer snart

arbeta där också.

Badminton är skoj!

Men visst dansar du också?

Angela

Jarlenfors

Johanna

Hagman

Linda

Eliasson

nyfiken

friluftsliv 

Åse

GIS

Marcus Justesen

GIS

kreativitet

film

Sven

GIS

Peter

Bygglov/Strandskydd

Rick

Hoogduyn

Catalina

Kart

Kajsa

Johanna

gillar

grädde

Ann-Catrine

 Kartingenjör

Norrtälje

"Nära havet

vill jag bo"

Heidi

Dans är

livet!

 Christer Eriksson -

Mättekniker Norrtälje

Heavy Metal 

Maria Gräns

Stockholms stad

Enhetschef bygglov/

verksamhetsutveckling

Sven Vasseur,

Lantmäteriet

Geodata

Spel

Soma Move

Sång

Lina

musik

Hälsans Ö,

LidingöKarin

Troedsson

Lantmätare

Annelie

gruppledare

plan

bor i Täby

Sonja

Linnea,

planarkitekt 

Nader

Picture not

available

Tillgänglig

digital

information

Enhetlig

tolkning/

återanvändbar

information

Tillgänglighet

till data

Enklare och

snabbare 

Rätt

information,

tolkat en

gång

Självservice för

kommuninnevånare

Kortare

leveranstider

Samma

information

till alla

Högre kvalitet på

planinformation

Enklare för

byggaktörer

att hitta

byggbar mark

kortare tid för

framställning av

NBK

tolkning på

samma sätt

Förbättrade

beslutsunderlag

effektivisera plan-

och

bygglovsprocessen

Färre

misstolkningar

Effektivare

bygglovshantering

Tillgängligt

Enklare för

användaren

Översiktlighet

Planinformation

kan t

tydlighet

Samlar data

(Karta,

utredningar

mm) på en

plattform/LM:s

Lättare att hitta

bestämmelser

Säkrare

tolkningarSnabbare

bygglovsbeslut

Tolkning av

detaljplaner blir

överflödigt,

tolkningen görs en

gång för alla vid

digitaliseringen

automatisera

bygglovsprocessen

Enklare att göra

nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan

kan göras enklare -

tidsbesparing

Möjligheter

för entre

Ingen risk för 

feltolkningar

Enhetlig

tolkning av

detaljplanerna

En tolkning

av planen

Tydligare för

fastighetsägare

En

tolkning

av DP

en transparent

byggnadsprocess

Tillgängligt

Lättare för

medborgare

att förstå

Enklare för

sökande

möjligheter för

entreprenörer

Mer demokratisk

samhällsbyggnadsprocess

med tillgänglig information

Plantolkningar

blir lagrade, blir

inte kvar hos

experterna

kortare

leveranstid

Nå fler

målgrupper

Ensad tolkning -

kvalitetssäkring

Allmän

platsmark

finns

tillgänglig att

ta fram 

All information

från ett och

samma ställe

Säker

process

Ökat

rättssäkerhet

och

likabehandling

Lättare att få en

helhetsbild av

bestämmelserna i

kommunen

Tolkat en

gång

underlätta

fastighetsbildningsprocessen

Hitta snabbt

information

Tillgänglighet

Frgjord tid

Besluten blir mer

rättsäkra då

informationen

tolkas på samma

sätt i alla ärenden.

Självklart att alla

kartor (även

detaljplaner) ska

vara digitala

Bygglovssökande

kan lättare se vad

som gäller på deras

fastighet - kundnytta

+ mindre dåliga

ansökningar

Tidsbesparing

Möjliggör

analyser på

ett enkelt

sätt

Planinformationen

blir analysbar

Hitta

byggbar

mark i hela

landet

All

planinformation

är standardiserad

Jobba med

detaljplanering

på ett effektivt

sätt

Digitaliserat

en gång

Tillgång till

detaljplanedata

underlättar för

planering av te x

infrastruktur och

VA

Enhetligt

Underlätta

för bygglov

minskad risk för

olika tolkningar

av samma plan

vid olika tillfällen

Medborgarnytta

Förenklar

olika typer

av analyser

möjliggör

analyser

Bestämmelsen

kommer upp för

respektive

fastighet, man

slipper leta

plankoden på anat

håll

rätt

beslutsunderlag

redan tolkat

Planmosaik gör

det lättare att

förstå gränserna

mellan

detaljplaner

Bättre kommunikation internt och

externt i

samhällsbyggnadsprocessen

Spara tid

och

kostnader

DPL-data med

aktualitet och

kvalitet

bättre

handläggningstid

Enklare

hanläggning

vid NBK och

Bygglov

kunna göra

analyser

Möjlighet för

automatisering

Enklare tillgång till

planer i

länsövergripande

projekt

Möjlighet att

kontrollera om

bygglovet är

planenligt utan

manuell

hantering

Dekokrativärde

Skapa

planmosaik

och för att se

helhetsbild

Kombinerbart

med andra data

lättare att ta

fram info

Enklare för

bygglovshandläggaren

Enklare för

sökanden
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The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Möjlighet till

bättre kvalitet

på andra

produkter

Innovationsuppmuntrande

snabbare

analyser

Vilka nyttor skapar digital detaljplaneinformation?

Ann Ohlsson

Kartingenjör,

Lantmäterienheten

Fin

Snabbare

hantering

lagring för

framtiden

sparade

skattepengar

hitta

outnyttjade

fastigheter

Sparade pengar

Gustaf

Bowin

lättare att

förstå vad

som får och

inte får

byggas 

Lättare för

medborgare

att förstå

planer

Möjlighet till

enhetlighet

när länet gör

det

tillsammans

Enklare att

kommunicera

kommunens

ambitioner då det

gäller utbyggnation

Ökad förståelse medborgare

Informationen

blir tillgänglig

för ALLA 

Mer lättillgängligt

både för de som

arbetar på

kommunen och

medborgarna

Enklare att

tolka äldre

detaljplaner

när de är

digitaliserade

Planinformationen

kan snabbt visas

och användas.

Behöver inte tolkas,

är redan "tolkad"

och fastställd

digitalt.

Ökad tillgänglighet
Lättare analys

av

kvarvarande

byggrätter

se

byggrätter

Enklare att

kommunicera

kommunens

ambitioner då det

gäller utbyggnation

Möjlighet till

enhetlighet

när länet gör

det

tillsammans

lättare att

förstå vad

som får och

inte får

byggas 

Ökad förståelse byggaktörer

ökat

förtroende

för kommun

starkare

demokratisk

process

Mer

tillgängligt för

medborgare

Ökad

samverkan i

kommunen och

med externa

kontakterLättare för

medborgare att

förstå och läsa

informationen.

Om datat ligger på

samma ställe och är

tillgängligt kan

vidareutveckling av

smarta tjänster ske

enklare

Ökad demokrati

Tack min

fine vän

Lina

Informationen

blir tillgänglig

för ALLA 

Analysmöjligheter

inför planarbete

Möjligt att göra

analyser av byggrätter,

detaljplanelagd mark

för ett visst ändamål

etc. Bättre service till

byggherrar.

Enkelt att

kombinera

med annan

information

digitalt.

Lättare att göra

övergripande

analyser när

det är digitalt

Ökad service

Öppnar upp för

automatiserade

bygglov

automatisering

Ny

möjlighet

att tänka

nytt 

Bra för

konkurrensen

då alla aktörer

får samma

information

Bygglovsapp

Möjlighet för

medborgare att faktiskt

förstå

planbestämmelserna

Bättre möjlighet för nyutveckling

Intressant att höra

om Haninges arbete.

Kul att testa Mural

och att prata med

andra kommuner

Det som är positivt

är att det finns

många nyttor - de

flesta går igång på

någon av nyttorna :-

)

Mycket

information,

intressant.

tack bra samarbete

Trevligt sätt att

ta del av

varandras

tankar! Bra WS.

Nu är det lunch!

Tack för en

givande

förmiddag! 

Inspirerande

dag!

Energigivande

Bra och

intressanta

diskussioner

i gruppen

Bra med

många

synpunkter

och idéer.

intressant

dag och

verktyg

Bra möten

med andra

kommuner

Tack för workshop!

Det var nyttig att

diskutera

digitalisering.

Bra diskussioner

Bra på många

sätt, första

workshoppen

för min del!
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Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Bra att höra

hur andra

kommuner

resonerar

Bra underlag

för fortsatt

arbete

hemmavid
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The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG
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Samarbete är nyckeln

till framgång

Intressant!

God

jul

Några tips när du använder Mural: 

Mural fungerar bäst med Google Chrome

För att zooma är det bättre med en mus med scrollhjul

Dubbelklicka på arbetsytan för att skapa en ny post-it

Markera objekt och högerklicka för att förända text, utseende, kopiera etc

Tryck "Shift" och markera med mus för att markera flera objekt

Gruppera flera objekt genom att markera dem och trycka ”Ctrl”+”G” eller högerklicka och

"Group"

Ångra genom att klicka på pilen uppe till vänster eller tryck "Ctrl"+"Z

Till vänster finns en svart vertikal panel där man hittar olika former, post-its, bilder etc. Man väljer

det man vill ha genom att klicka på det och dra till arbetsytan

Instruktionsvideo för Mural: Från minut 1:50 visar de olika funktioner https://www.youtube.com/

watch?v=mhslj4-OSRM

Introduktion till Mural

Instruktioner till övning

Ni kommer delas in i mindre grupper

Zooma in i kartan bredvid till den kommun där du arbetar.

Klipp in en bild som du tycker beskriver dig (googla upp en eller välj en bild från

din dator) och klistra in i kommunen, alternativ välj en symbol från

symbolbiblioteket till vänster. 

Dubbelklicka för att få upp en post-it-lapp - byt färg till en färg som du gillar, och

skriv tre saker som beskriver dig på lappen. 

När alla gruppen har gjort detta - använd lapparna till att göra en kort presentation

av dig inför den mindre gruppen.

Presentation av deltagare

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9UNKZqts8piIZiZJ0bMUq6ILAXiEarGt_cLc1nZCSM59Xqw/viewform
https://support.mural.co/en/articles/2113740-facilitation-superpowers
https://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers?utm_source=mural_app&utm_medium=template&utm_campaign=meeting-notes
https://www.mural.co/templates/ideate
https://support.mural.co/en/articles/2113740-facilitation-superpowers

