
Vi kommer använda mindre grupper för diskussion och sedan ha en dialog tillsammans i storgrupp.

Organisation inom den egna kommunenSyfte

Att ha i åtanke under workshopens gång:

Syftet med workshopen är att inleda samarbeten och erfarenhetsåterföring kring

tolkning av äldre/befintliga detaljplaner och de juridiska komplikationer som kan

uppkomma.

Vi idag ska försöka hitta samverkansformer och samarbete mellan kommunerna

som skulle kunna användas för att hantera juridiska komplikationer. Vilka forum ska

användas för att lyfta dessa frågor, hur dokumenteras frågorna och svaren samt

vilka rutiner skapas för att hantera dessa.

Det har lyfts olika plattformar och metoder för erfarenhetsåterföring och dialog

under föregående workshop. Likaså är syftet att arbetsgrupperna som bildats ska få

lite kött på benen för fortsatt samarbete.  

TEMA TOLKNING- JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ARKIVERING

Under workshop 3 identifierades både nätverksgrupper och

metoder. Bland annat grupp 1 (juridik), grupp 3 (gränsfrågor),

grupp 6 (tolkning av gamla detaljplaner). 

Denna övning ämnar att ta fasta på arbetet från förra

workshoppen och syftar till att hitta rätt samverkansformer för att

hantera de olika situationer som kan uppstå.

Se post-its för samverkansformer och metoder nere i vänster hörn.

Nätverk för samverkan

GRUPP 1

Vem är det rimligt ska ansvara för samverkansytan? 

Om man landar i exempelvis återkommande

mötesserie, vem är då sammankallande? 

Genomförande och plattform

Beror så mycket

på hur stora

grupperna är,

vilken typ av frågor

som uppstår etc.

Bra med någon form

av protokoll,

dokumentation eller

liknande så att frågor

och svar blir

spårbara

GRUPP 2 GRUPP 3 GRUPP 4

GRUPP 5 GRUPP 7GRUPP 6 GRUPP 8

Övning 1

Arkivering

Analys och feedback

Vi utgår från detaljplanen som juridisk handling och vilka frågor som det leder

till. I workshopen utgår vi från det arbete som redan gjorts inom kommuner i

länet och lyfter upp de situationer och frågor som har uppstått under arbetets

gång. Vad har man lärt sig av dessa? Frågor som diskuteras är bland annat hur

kommunen ska hantera ärenden där man upptäcker befintlig användning inte

är förenliga med gällande plan, finns det skillnader mellan den analoga planen

och dess digitaliserade version och hur hanteras dessa i så fall? Vi undersöker

om nätverket och samarbetet mellan kommunerna i länet kan användas för att

hantera juridiska komplikationer. Vilka forum ska användas för att lyfta dessa

frågor, hur dokumenteras frågorna och svaren samt vilka rutiner skapas för att

hantera dessa.

Arkivering är en del av de juridiska förutsättningarna som ser olika ut i olika

kommuner, då kommunen är sin egen Arkivmyndighet. Inom ramen för

workshopen lyfts också dessa förutsättningar och vad vi kan lära av varandra

om det finns önskemål om att driva på respektive kommuns arkivenhet och

processer för att bättre stödja digitalt arbetssätt.

Samarbetsformer och

metoder:

Övning 2             

Alla  KLM i

Sverige har

Projectplace

som fungerar

bra

Dela digitalt tror

vi inte på

eftersom alla

sveriges

kommuner är

med

sprid

geodatarådets

webbadress

Övning 1 Övning 2 

Järfälla

Påbörjat

projekt sedan

ca 1,5 år

tillbaka

Haninge har inte

påbörjat

förstudie om

digitalisering av

befintliga

detaljplaner

Vilka har

tillgång till

Projectplace?

Vem äger?

KLM-nätverken

har Projectplace;

någon liknande

struktur för dessa

nätverk?

Bör

Geodatarådet

styra frågan om

plattform för

nätverkande?

Övning 1 Övning 2

En projekt-anställd

eller konsult som

digitaliserar +

Projektgrupp med

olika kompetenser

som diskuterar 

Kompetenser inom

kommunen som

digitaliserar: GISare

eller planarkitekter +

avstämning med

grupp

En person på Geodata

digitaliserar gränser för

att underlätta för NK-

framställning. Ingen

projektgrupp. Inget

strukturerat projekt.

Bra med lista

med kontakter -

och vem som

jobbar med vad

Chatt att

slänga ut

frågor i -

kontaktgrupp

Dela digitalt /

Projekt-

platsen /

OneNote

Övning 1 Övning 2  

Värmdö: 2,5 personer

digitaliserar på heltid. Bra

att ha plankunskaper.

Projektgrupp har

veckovisa möten (kartgis-

chef, bygglov,

planarkitekt). Kart och GIs

driver arbetet.

Nacka: Två personer (Kart/

GIS) som digitaliserar, inte

huvuduppgift utan i mån av

tid. Måste sätt organisation,

Bygglov, lantmätare och

plan behövs! Ambition och

mål finns!

Våga testa

juridiska

klurigheter.

dela  digitalt- för

alla kommuner i

Sverige.

Konsulter har

inte tillträde.

Nån

plattform för

Sthlm

Övning 1 Övning 2

Möte en

gång i

veckan

Digitaliserare,

planarkitekt, GIS,

bygglovshandläggare

Tolkningar

görs av

digitaliserare.

Dela Digitalt - För

delning av filer/

Textfrågor,

dokumentation.

Använd Taggar

Teams för

möten och

videochattar.

Övning 1 Övning 2

Multidisciplinär

arbetsgrupp eller

ren Kart och GIS?

Börja med att

kontrollera och

räta upp

registerkartans

gränser

Teams -

Kan man

säkerställa

avisering även om

kommunen ej har

teams?

Tex. Slack och

teams - kan man

dela all information

av säkerhetsskäl?

Vi måste kolla upp

det juridiska

Övning 1 Övning 2

Järfälla -

Bygglovhandläggare

tolkar och digitaliserar.

Anteckningsbok kring

hur bestämmelserna

tolkats.

Tvärgrupper

inom

kommunen.

Plan, Kart- och

GIS, Bygglov

Forumsida (digital

kunskapsdelning)  - Där frågor

och diskussioner kan läggas

upp och besvaras. Här skulle

alla kommuner i ex Stockholm

vara anslutna.

Vem skulle isåfall moderera

en sådan lösning?

Övning 1 Övning 2

Vad var bra/

dåligt?

Saknade du

något?

Starta grupp i

Dela digitalt som

är "ens" grupp. 

Databas/samlad plats 

för typer av tolkningar

Tex: vi anpassar

plangräns efter

fastighetsgräns i de

här fallen, eller vi

tolkar den här gamla

bestämmelsen såhär

Samarbetsforum i

text; chattforum,

teams, SLACK

för kortare dagliga

frågor och svar

man stöter på

Nätverksmöten 

med olika

teman

Lista över

kommunerna

(system,

kontaktperson,

status...)

Gemensam

plattform för

dokumentation

och visuell

karta

Digitala

mötesträffar

med ex

workshop-tema,

webbinar (inspo) 

Visualiseringsplattform 

över framdrift,

filtrerbart; 

tolkade detaljplaner/

datum/

detaljeringsgrad

mm

Regelbundet bokade

möten

Frekvens efter behov

Någon har/tar ansvar

för träffen

Agenda:

Vilka samverkansmetoder är bäst lämpade?

Övning 3

Övning 3Övning 3Övning 3Övning 3

Övning 3Övning 3Övning 3

Bra med

information på

Geodatarådets

hemsida med

länkar

Lämpligt om

Geodatarådet

har ansvaret

Olika

kommuner har

olika mycket

tid att lägga

ner    

Kan vara väldigt

olika beroende på

behov i dom olika

grupperna- börja

med något enkelt

viktigt med

kontaktlista som

ligger på hemsidan

samt vilka grupper

som finns som man

kan kontakta

modul för

chatt/fråge

forum på

hemsidan

Bör

Geodatarådet

hålla i frågan?

Behöver

prioriteras!

Nätverken

behöver komma

igång snarast

möjligt!

Vi diskuterade för- och

nackdelar med att

avgränsa medverkan

geografiskt. Rädsla för att

det blir för stort men

samtidigt en risk att man

tappar bra tips och ideer

från kommuner som

kommit långt

Bra om Geodatarådet

är

sammankallandeäven

för framtida stormöten

Nätverksträffar,

förslagsvis

rullande schema

på

ammankallande

System/plattform där

alla kan ta del av vad

som kommer fram vid

respektive

nätverksträff (som

någon nämnde;

undvik stuprör)

Rullande schema

på vem som

sammankallar.

Fastställer olika

teman och vem

som ansvarar för

respektive tema.

Vinst med ett digitalt

möte, enklare att få till.

Vissa möten kan

passa bättre fysiskt,

inspirationsmöten ex.

Delat ansvar i

gruppen!

Minimerar risken

att information och

struktur går till

spillo.

Centralt

system mest

optimalt

Kontaktperson

måste finnas inom

varje grupp - initialt

den som är utsett.

Gruppen får ansvara

för att utse någon.

System som

klarar

säkerhetskrav

kring

personuppgifter

Styrgruppen får

bestämma vilken

plattform som

ska användas

och även hur.

Hur ser vi till att det

som sägs i

fokusgrupperna delas

med till resten? Risk

för inlåsningseffekt

med mötesserierna.

Har ni redan påbörjat arbetet?

Hur organiserade ni er och hur har det funkat?

Hur organiseras arbetet med att göra tolkningar?

Görs tolkningarna av samma personer som digitaliserar?

Görs det löpande eller i periodvisa avstämningar?

Redovisning:

Vilka metoder diskuterades?

Vad ser ni för fördelar/nackdelar med metoderna?

Redovisning:

Vilka metoder hittades? 

Vad har de för fördelar och nackdelar?

Vem axlar ansvaret?

Diskussion i storgruppen:

Hur går genomförandet till? 

Ansvar? Samverkan? Samråd?
Vilka forum anser ni är passande? 

Ex Deladigitalt

Ex Teams

Ex SLACK

Kortare återsamling i grupperna för att diskutera genomförbarhet. Vem ska

ansvara för samverkansytan? Om man landar i exempelvis återkommande

mötesserie, vem är då sammankallande? Vad finns det för värdar för forum

tex? Kan deladigitalt vara en plattform? Om inte, vilka sätt tror ni blir bäst?

Parallellt

system tills vi

har ett format

som är

säkerställt

Rörigt berörande

arkivariefronten.

Finns kommuner

som har den

tjänsten vakant. 

Documaster?

Finns med stor

säkerhet

förbättringspotential

gällande rutiner.

Vi har dålig

koll och

behöver lära

mer.

Öppet digitalt

arkiv med

bygglovsärenden

fick stängas pga

GDPR?

Ingen av våra

kommuner har ett

färdigt E-arkiv. (Vad

vi vet) Botkyrka/

Upplands Väsby/

Värmdö

Har digital

information lagrad i

databaser och på

filservrar, men

ingen långsiktig

lagring.

Enklare tillgång till

information både

internt och externt

med digital

arkivering.

En fördelen med E-arkiv är att du kan

sätta upp automatiska flöden mellan

ärendehanteringssystem/datalagring

och arkivet. Det ökar även möjligheten

att tillgängliggöra informationen

digitalt med goda möjligheter för

tillgänglighet via e-tjänster.

Format på det

som arkiveras,

så att det går att

få ut,

konvertera,

migrera etc.

Upphandla

system som

klarar att

hantera det vi

vill arkivera i

framtiden.

Metoder:

För- och

nackdelar

Projektgrupp:

GIS-ingenjör

Lantmätare

Planarkitekt

Bygglovshandläggare

Bestäm vad

syftet är med

digitaliseringen

Flera har tidigare

plangränser för tex

prickmark

digitalisrade, men

med sämre kvalitet

Bygglovshandläggare

digitaliserar och tolkar.

Avstämningsmöten var

14:e dag

Jobba i GIS

eller CAD?

Kanske

båda...

Projektledare

med sakkunskap

om

planprocessen är

viktigt.

Hur bestämma

osäkra

fastighetsgränser

och avsöndringar?

nackdel när

en gör alla

tolkningar -

tappar

bredden
fördel att

diskutera frågor

med alla

kompetenser:

Plan, GIS,

bygglov. (LM?)

Dokumentera!

hur vi gör

tolkning i

respektive plan

"Tolkningsskikt"

med info om hur

man tolkat de olika

områdena - om

extra problem etc.

Projektgrupp som

digitaliserar.

Referensgrupp som

innehåller:

Lantmätare, Planarkitekt

Bygglovshandläggare

Gis-ingenjör

Excelfil med

tolkningar

och beslut

Standard-tolkningar

- svårt då alla

situationer är unika -

exempel med fåtal

standardtolknignar

Finansiering

nackdel med

Excelfil som

ligger separat

Fördel med

GIS-skikt för

specifika

tolkningar

Excelfil kan

fungera för

standard-

tolkningar

Börja med de

områden där

behoven är

som störst

Börja med de

nyaste och

lättaste

planerna

Bygglov som

slutliga

granskare av

digitaliseringen

Bra kunna se

svar på frågor

andra har ställt -

strukturerat och

sökbart!

Teams - många

kommuner har det

- bra med det som

redan finns och

som man ser

automatiskt

träffar mellan

kommunerna

bättre

erfarenhets-

utbyte om

man träffas

fysiskt

Slack - inte ok att

använda pga

datasäkerhet

(personuppgifter

tex

användarnamn)?

den som inte

har en grupp -

kontakta

"samman-

kallande"

Lista över alla

kommuner med

kontaktpersoner,

program på

hemsidan

Webforum kan

användas för att

dela dokument

eller samla

dokument.

Mindre bra

pga inte så

sökbart/

strukturerat

Går det att

använda

LinkIn?

Facebook,

Slack?

Gärna samma

plattform för alla

nätverksgrupper

Dela digitalt /

Projektplatsen -

kräver att man

går in på

websida, 

Chatfunktion

Funkar

OneNote

med extern

delning?

teams - alla

har inte

teams. Går att

lösa ändå?

Fråga för

styrgruppen

inom

STORSTLM

geodataråd

Viktigt att kunna

se vilka grupper

som finns, hur

man ansluter sig

och eventuell

kontaktperson.

Både

gemensamma

träffar + i

smågrupper

Del 2:

Digitalt forum/

lista: Både

sökbart för alla

+ i grupper

System -

bestäm bara!

EN lösning

för alla!

Gemensam plattform med en

samlad grundstruktur. Vilka

teman, medlemmar,

minnesanteckningar finns i de

olika grupperna. Detta måste

finnas nedskrivet och tydligt

uppspecat i plattformen.

Geodatarådets hemsida kanske är

en naturlig mötesplats?

Kommunerna i vår grupp

har valt olika personer

som har huvudansvaret

för digitaliseringen.

Varierar mellan

bygglovshandläggare,

planarkitekter och kart/

mät-ingenjörer

Har ej varit med på

något

fokusgruppsmöte, får

utvärderas senare.

Öppen dialog i

grupperna om

gruppens utveckling.

Alla som är med i

detta forum ska

kunna söka i alla

grupper. Inga

stuprör. Vi bör

kunna dra nytta av

varandra

M

Vi har ingen

erfarenhet av

Deladigitalt och

väldigt liten

erfarenhet av

SLACK

Alla som är med i

detta forum ska

kunna söka i alla

grupper. Inga

stuprör. Vi bör

kunna dra nytta av

varandra

Skalbar plattform?

Börja med Stockholm

men kanske senare

bjuda in eller få in

resten av Sverige?

SKR?

Krav på

sökbarhet

hade varit

intressant att

haft med en

pbl jurist

Kunde varit

mer om

arkivering

Saknade mer

juridik (inte bara

arbetsgruppernas

arbetssätt)

Delarna om nätverk

(övning 2 och 3)

kändes som att de

överlappade förra

workshoppen och

arbetet som görs i

grupperna.

+1

bra men lite

mastigt

+1+1+1

+1 +1

Förslag:

Etablera

diskussionsforum

på geodatarådets

hemsida


