
Vi kommer använda mindre grupper för att generera idéer och ta med till stora gruppen 

Kriterier som; programvaror, kommit lika långt, tolkningsfrågor etc

Varje grupp ska komma fram till 3 idéer (sätta upp som post-it)

Gemensam lista över resultat

Kriterier för nätverksgrupper Syfte

Att ha i åtanke under workshopens gång:

Identifiera och inleda nya samarbetsforum och nätverk. 

Under workshopen görs en genomgång och kartläggning över vilka kommuner som

befinner sig i liknande situationer och förslag till samarbetsgrupper baserade på

dessa görs. 

Inom ramen för Genomförandeplanen finns ett antal samarbetsforum identifierade –

under detta workshopspass diskuteras vilka av dessa som redan är i bruk, samt

vilka som saknas. Vi resonerar kring vilka nätverk och samarbetsformer som hittills

har identifierats som värdefulla, samt hur dessa kan realiseras

Arbetsgrupper bildas och uppgifter för att starta samarbetet med

konkreta aktiviteter delas ut som hemläxa inför nästa gång. Vi lyfter

också olika plattformar och metoder för erfarenhetsåterföring och dialog 

STRATEGI FÖR ARBETSGRUPPERNA OCH NÄTVERKET

Diskutera olika metoder och välj ut vilka metoder som

ni anser är mest lämpliga. 

Skriv metoderna på post-it-lappar.

Vilka metoder finns det

GRUPP 1

Iteration, gå tillbaka och se- vad för nätverksgrupper finns det

Nätverksgrupper

Vad är viktigt för dig i en nätverksgrupp?

Här kommer även hemläxan in! Gruppen ni väljer ska ha en startmetod, ex;

Vi ses si och så ofta, vi jobbar på detta vis etc

Fundera, vilken nätverksgrupp passar dig bäst

3D-

bestämmelser (t

ex plan med t-

bana)

Programvaror

Remiss

Boverkets

förslag på

lagändringar

Chatt-

funktion för

frågor och

svar

Lista över

kommunerna

(system,

kontaktperson,

status...)

GRUPP 2 GRUPP 3 GRUPP 4

GRUPP 5 GRUPP 7
GRUPP 6

GRUPP 8

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Nätverksgrupper

Analys och feedback

Övning 3:

Sätt ditt namn

vid den

nätverksgrupp

du vill tillhöra

Vad var bra/

dåligt?

Saknade du

något?

Övning 1:

Kriterier

nätverksgrupper

•09.00:

Uppstart och

syfte med

dagens

workshop

•09.15:

Övning 1 -

Kring vad ska

man

samarbeta

•09.10:

Gruppövning

•09.41:

Återsamling i

storforum

•10.10: FIKA

•10:30:

Övning 2 –

Hur kan man

samarbeta

•10:35:

gruppövning 2

•10:55:

Återsamling

storforum

•11.10:

Övning 3 -

Att välja

•11.15:

Övning –

individuellt

•11.45:

utvärdering

•12.00: Slut

Agenda: Klart: Nästa:

6.2 Samarbetsformer

1. Fysiska informations- och avstämningsmöten

Kommunernas digitaliseringsgrupper – plan, bygglov, Geodata/GIS och

fastighetsbildare

2. Webbinar för frågor och svar samt information om riktlinjer

 expertgrupp med seniora experter inom Plan, bygglov, geodata/GIS och

fastighetsbildning

3. Gemensam plattform för att visualisera framdriften av digitala detaljplaner

4. Test-Lab

 Testgrupp som tar fram exempel på användningsområden för att visa på

nyttorealisering

5. Coaching

 Digitaliseringserfarna besöker kommuner för att bistå med hjälp att få

framdrift i arbetet.

 6. Nyhetsbrev –

 Genom nyhetsbrev varannan månad informera kommunerna om

framdriften av digitaliseringen

Samarbetsformer och metoder:

Övning 2:

Metoder

Juridik

Systemindelning

så att det är

samma

programvara

Gränsfrågor

Gemensam

plattform för

dokumentation

och visuell karta

Webbinar 

Expertgrupp/

testgrupp

-kunna skicka

in frågor

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Strategier/metoder för

digitaliseringen: val av

verktyg/programvaror,

nivå på digitalisering,

dokumentation av

avvikelser,

prioriteringsordning av

planer

Tolkningar

och

avvikelser:

inkl

gränskvalitet

Nyttjandet av

digitala detaljplaner:

hur kan

informationen

användas, appar,

öppna data etc

"Digitalt forum" typ

Teams, Slack för de

med samma

kompetens/roll att

kunna slänga ut

frågor 

Mötesserie

(webinar)  för

diskussion och

kunskapsöverföring

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Dela erfarenheter i en

nätverksgrupp för att diskutera

tolkningar av bestämmelser vid

digitalisering av redan

befintliga detaljplaner: 

En ord/översättningsbok för

äldre bestämmelser och hitta

alternativ.

 Boverkets katalog.

Nätverksgrupper

utifrån vilken

programvara som

används. Dela tips

och erfarenheter.

Dela in i grupper

utifrån de som

tolkar och lägger in

äldre planer och de

som ritar nya

Temawebinarium /

interagerande

webseminarium med

tid att skicka in frågor i

förväg och även tid att

interagera under mötet

Forum/plattform för alla

kommuner, olika teman som

även kan innehålla material/

handlingar som det utgås ifrån i

stil med planhandlingar m.m.

Möjlighet att visa exempel. Finns

t ex redan fb-grupp för

planarkitekter. Finns även fb-

grupper redan för grupper som

arbetar i olika program

Hur ser vi till att folk använder

det och tycker att det är bra?

Det får inte bli för många

nätverk. Viktigt att det är

tydligt kring vem/vilka som är

aktiva och ska bevaka och har

ansvar att fylla den gruppen/

chatten med innehåll

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Tematisk

indelning

Olika problem-

lösningar för

respektive

programvaror. (Olika

grupper baserat på

programvaror)

Ekonomi

Digitalt

samarbetsforum i

text (Sökbart)

Teams/Slack?

Digitala mötesträffar.

(Områdesvis per fråga.

Plantolkning/Gränsfrågor

etc) Värdskap flyttas runt

mellan kommuner. Kort

presentation +

workshoptema.

Visualiseringsplattform

över framdrift. Filtrerbart

över tolkade

detaljplaner/datum/

detaljeringsgrad etc.

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Erfarenhetsutbyte

av olika system. Bra/

dålig erfarenhet av

olika system.

Grupp för olika

tolkningar av

planbestämmelser.

Supergrupp att lyfta

de svåraste

tolkningarna.

Upphandlingsfrågor.

Möten med

en kommun

som ansvarar

för träffen

Chattgrupp. Hur

får man det att

funka? Lokala

grupper.

Starta en

grupp i Dela

digitalt som är

"vår" grupp. 

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Tolkningar av

gamla

detaljplaner

Databank

med beslut

Samma

system

Databas (för

typer av

tolkningar) 

Arbetsgrupp:

möten?

Teams-

chattgrupp

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Programvaror

- Fokus

detaljplan

Tolkningar

- Gränser

-

Bestämmelser

-

SLACK

- Kortare

dagligare frågor

när man stöter

på en fråga

StorSthlm

Geodataråd

- WS

- Nätverksmöten

med olika teman

Övning 1:

Vilken indelning är den bästa? Vad vill man

kunna ta upp i en nätverksgrupp?

Övning 2:

Metoder

Regelbundna

bokade möten

inom varje

fokusområde

Indelning:

Vad kan man

göra med

informationen i

planerna?

Politiska beslut

för antagande av

digitala

detaljplaner (nytt

förfarande)

Nya planer

och äldre

planer

Kommuner

som kommit

lika långt

eller lite

längre

Upphandlingsfrågor

kring system (vad

finns på marknaden

mm)

Samma mål

Vad som går

att

återanvända

från tidigare

digitalisering

Focus

detaljplan

TOTAL

Plandirekt

Bra med blandade

grupper i vissa fall, t

ex detaljfrågor, där

både GIS, bygglov,

plan m fl deltar. Olika

ingångssätt.

Flöde

grundkarta -

plankarta

Juridiska

tolkningar

Geometriska

tolkningar /

fastighetsgränser

- Ska man

anpassa planen

till verkligheten

eller hålla på

originalet?

- Hur hantera

felaktigeheter, t ex

när en egenskap

borde gälla hela

området men bara är

skrivet på en del?

Arkivering

av digitala

produkter

- Bara ytorna, eller

även

bestämmelser?

- Hur har det

tidigare arbetet

gjorts? Lärdomar

En grupp för att

diskutera hur vi gör

digitaliserade

detaljplaner. Exvis

problematik kring

vertikal hantering i

GeoJSON.

Vad är

nästa steg?

- Hur vill vi

använda

materialet?

- Hur presenteras

materialet utåt?

Flöde och

arbetssätt för

nya digitala

detaljplaner

- Samverka med de

med lika men också

med andra för att se

skillnader

- Prioritering av

utveckling, samlad

trupp gentemot

leverantör

Boverkets

slutrappport

om digitala

detaljplaner

Programvaruspecifika

problem, lösningar och

frågor

Hur tolka

Boverkets

föreskrifter och

allmänna råd?

Vägvalsgrupp

Grupper utefter

profession, en för

planarkitekter, en för

kart och mät/

geodata, en för

bygglov

Remiss

Boverkets

förslag på

lagändringar

Vad som går

att

återanvända

från tidigare

digitalisering

Geometriska

tolkningar /

fastighetsgränser

Gränsfrågor

Juridik

Vad kan man

göra med

informationen i

planerna?

Juridik

Tema Strategi för

arbetsgrupperna

och nätverket

Strategier/metoder för

digitaliseringen: val av

verktyg/programvaror,

nivå på digitalisering,

dokumentation av

avvikelser, prioritering

av planer

Tolkningar

och

avvikelser:

inkl

gränskvalitet

Nyttjandet av

digitala

detaljplaner: hur

kan informationen

användas, appar,

öppna data etc

Dela in i grupper

utifrån de som

tolkar och lägger

in äldre planer och

de som ritar nya

Ekonomi

Erfarenhetsutbyte av

olika system. Bra/

dålig erfarenhet av

olika system.

Grupp för olika

tolkningar av

planbestämmelser.

Supergrupp att lyfta

de svåraste

tolkningarna.

Arkivering

av digitala

produkter

Upphandlingsfrågor.

Tolkningar

av gamla

detaljplaner

Flöde och

arbetssätt för

nya digitala

detaljplaner

Kommuner

som kommit

lika långt

eller lite

längre

Tolkningar

- Gränser

- Bestämmelser

- Kompetensgrupper

grupp för att utbyta

erfarenheter av att ta fram

nya digitala detaljplaner.

fokus på tekniska/praktiska

problem. givet alla i

gruppen ligger i samma fas

i framtagandet av

detaljplan. 

Nätverksgrupper

utifrån vilken

programvara som

används. Dela tips

och erfarenheter.

Strandskydd

Erfarenhets-

återföring

Projekt-

planering

Parkeringsruta

Kart och GIS

Grupper utefter

profession, en för

planarkitekter, en

för kart och mät/

geodata, en för

bygglov

- Snabb

återkoppling

- Konkreta

exempel

Mailtråd
Skype-

chattgrupp?

Teams för

att samla

dokument

och filer

Slack

Chattgrupper

(Teams eller

liknande)

Fysiska

träffar

Tex: vi anpassar

plangräns efter

fastighetsgräns i de

här fallen, eller vi

tolkar den här gamla

bestämmelsen såhär.

Inspirationsforum. Bör

inte gå emot

Boverket.

"Konkurrens" eller

samarbete med

planbestämmelse-

katalogen?

- Anmäla frågor

att diskutera

- Frekvens efter

behov, kan

variera i olika

stadier

Inspirations-

möten / hur har

de som kommit

långt gjort? Tex

föredrag

Kontinuerlig

utblidningsmöjlighet

Chattfunktion

för frågor och

svar

Kan ha flera olika.

Tolkningsgrupp,

ekonomigrupp,

arkiveringsgrupp

etc

Diskussionsforum

kopplat till en

mötesserie eller mer

generellt mellan

kommuner. så går det att

följa upp frågor mellan

tillfällena då man ses. 

Digitalt

samarbetsforum i

text (Sökbart)

Teams/Slack?

Digitala mötesträffar.

(Områdesvis per fråga.

Plantolkning/Gränsfrågor

etc) Värdskap flyttas runt

mellan kommuner. Kort

presentation +

workshoptema.

Visualiseringsplattform över framdrift.

Filtrerbart över tolkade detaljplaner/

datum/detaljeringsgrad etc.

Möten med

en kommun

som ansvarar

för träffen

Chattgrupp.

Hur får man det

att funka?

Lokala grupper.

Starta en

grupp i Dela

digitalt som

är "vår"

grupp. 

Databas (för

typer av

tolkningar) 

Chattgrupper

(Teams eller

liknande)

Tex: vi anpassar

plangräns efter

fastighetsgräns i de

här fallen, eller vi

tolkar den här gamla

bestämmelsen såhär.

Inspirationsforum.

Bör inte gå emot

Boverket.

"Konkurrens" eller

samarbete med

planbestämmelse-

katalogen?

Inspirations-

möten / hur har

de som kommit

långt gjort? Tex

föredrag

Kan ha flera olika.

Tolkningsgrupp,

ekonomigrupp,

arkiveringsgrupp

etc

SLACK

- Kortare

dagligare frågor

när man stöter

på en fråga

StorSthlm

Geodataråd

- WS

- Nätverksmöten

med olika teman

Lista över

kommunerna

(system,

kontaktperson,

status...)

Regelbundna

bokade möten

inom varje

fokusområde

- Snabb

återkoppling

- Konkreta

exempel

- Anmäla frågor

att diskutera

- Frekvens efter

behov, kan

variera i olika

stadier

Chattfunktion

för frågor och

svar

Gemensam

plattform för

dokumentation

och visuell karta

Webbinar 

Expertgrupp/

testgrupp

-kunna skicka

in frågor

"Digitalt forum" typ

Teams, Slack för de

med samma

kompetens/roll att

kunna slänga ut

frågor 

Mötesserie

(webinar)  för

diskussion och

kunskapsöverföring

Temawebinarium /

interagerande

webseminarium med

tid att skicka in frågor

i förväg och även tid

att interagera under

mötet

Forum/plattform för alla

kommuner, olika teman som

även kan innehålla material/

handlingar som det utgås ifrån i

stil med planhandlingar m.m.

Möjlighet att visa exempel.

Finns t ex redan fb-grupp för

planarkitekter. Finns även fb-

grupper redan för grupper som

arbetar i olika program

Hur ser vi till att folk

använder det och tycker att

det är bra? Det får inte bli

för många nätverk. Viktigt

att det är tydligt kring vem/

vilka som är aktiva och ska

bevaka och har ansvar att

fylla den gruppen/chatten

med innehåll

Kontinuerlig

utblidningsmöjlighet

Diskussionsforum kopplat

till en mötesserie eller

mer generellt mellan

kommuner. så går det att

följa upp frågor mellan

tillfällena då man ses. 

Niklas

Aldén

Jimmy 

Sandberg

Botkyrka

Olle

Lagergren

Malin

Sträng

Anna

Bengtsson

Jessica

Moverare

(Haninge)

Niklas

Aldén

Sven

Mårtensson

Kajsa

Blomdahl

André

Jacquet

(Botkyrka)

Malin

Sträng

Lina

Langendorf

Alexander

Fagerlund

Oscar

Jarheim

Åse Möller

Alexander

Ericsson

Mats Å

Niklas

Berggren

Mathias

Linell

Elin Elfström

(Nynäshamn)

Jessica

Moverare

(Haninge)

Marcus

Justesen

Sven

Mårtensson
Peter Leeb

Ann

Ohlsson

Henrik R

This is a title...

Sune Jonsson

Annelie

Mellin (Täby)

Lina

Langendorf

Mathias

Linell

Alexander B

Jonas Bark

(Danderyd)

Linn

Nordlund

Helena

Swahn

André

Jacquet

(Botkyrka)

Björn

Petersson

Lina

Wallenius

Upplands-

Bro

Sofia

Friberg

Amanda

Fagerlund

Suzanna

Tsygankova

Linn

Nordlund

Maria Uggla,

Stockholms

stad

Alexander

Ericsson

Marcus

Olander

Karin

Larsson

(Täby)

Elin Elfström

(Nynäshamn)

Lena Wallin

Nynäshamn

Lina

Wallenius

Upplands-

Bro

Marcus

Justesen

Anna

Bengtsson

Oscar

Jarheim

Annelie

(Täby)

Ann

Ohlsson

Linnea

Rosenberg

Jonas

Damm

Karin

Troedsson,

Lidingö

Alexander

Fagerlund

Åse Möller
Rick

Hoogduyn

Helena

Swahn

Linnea

Rosenberg

Maria Uggla,

Stockholms

stad

Björn

Petersson

Amanda

Fagerlund

Jonas Bark

(Danderyd)

Sune Jonsson

Jimmy

Sandberg

Botkyrka

Niklas

Berggren

Lina

Wallenius

Upplands-

Bro

Marcus

Olander

Karin

Larsson

(Täby)

Karin

Troedsson,

Lidingö

Sofia

Friberg

Alexander

Fagerlund

Rick

Hoogduyn

Karin

Troedsson,

Lidingö

Peter Leeb Henrik R

Rick

Hoogduyn

André

Jacquet

(Botkyrka)

Matilda

Spångberg

(Botkyrka)

Josefine

Snees

Linnea

Rosenberg

Idéen om

temagrupper är

suverän!

Infrastrukturen

behöver dock vara

mer än en maillista.

Bra information

och bra

diskussion i

grupp

Saknade att

få träffas

fysiskt

Bra att få

samverka!!

Bra

diskussioner i

gruppen

Kan kanske vara en

idé att få teman

skickade i förväg

med presentation för

möjlighet att tänka

igenom det lite

innan?

Bra att

grupper inte

är för stora

Bra workshop även om jag

tyvärr fick hoppa ur och in lite

pga vab. Ta gärna med frågan

kring datasäkerhet när det

gäller slack. I min kommun så

får vi inte använda Slack då

informationen kan landa hos

tredje man... Även om vi menar

att vi inte ska skriva känsliga

personuppgifter...

Annelie

Mellin (Täby)

Vi kunde

varit lite fler

i grupperna

Bra med

paus - hann

med kort

promenad!

Bra

Workshop.

Många bra

idéer och

tips.

Bra att vi

träffas och

byter

erfarenheter

Bra att Emma tog

över "lapp-

flyttandet" - tog

lite fokus från

det som sas

innan :-)

Bra att vi blev

indelade i

grupper som

kan startas upp

på en gång.

Bra format,

kändes som

vi kom långt

på kort tid

Bra att

samverka

lagom med

tid

Lagom

avsatt med

tid till allt.

Bra

tidsplanering

Bra att Emma tog

över flyttandet av

lappar. Bra med

uppdelningen i

grupper.

Bra metod

med notes,

mural och

grupparbete

Bra workshop,

mycket att tänka

på framöver :)

Fiffigt med

Mural

Vi har också

begränsningar i

användandet av

moln-tjänster.

Bra upplägg!

Positiv att ha

kommit fram till

konkreta

arbetsgrupper. 

+1

Viktigt att vi får

med fler kollegor

som inte var med

vid workshopen i

kommande

nätverksgrupper.

Nyttig

information

från kollegor

:-)
+1

Bra att vi fick

möjlighet att

starta

grupper

Bra, bra med

mural, bra med

gruppindelning,

bra att man kunde

dikutera lite av

varje inom

gruppen.

Börja ws med en

kortare presentation,

både om de som

håller den (denna

gång Sara och Emma)

samt kort om varför

vad syftet är

Grupper utefter

profession, en för

planarkitekter, en

för kart och mät/

geodata, en för

bygglov

Programvaror

- Fokus

detaljplan

Geosecma
MyCarta

plan
QGIS

Bygglov Plan

Grupper utefter

profession, en för

planarkitekter, en

för kart och mät/

geodata, en för

bygglov

En grupp för att

diskutera hur vi gör

digitaliserade

detaljplaner. Exvis

problematik kring

vertikal hantering i

GeoJSON.

Arkivering

av digitala

produkter

Teknik och 

Nörderi

Bra med blandade

grupper i vissa fall, t

ex detaljfrågor, där

både GIS, bygglov,

plan m fl deltar. Olika

ingångssätt.


