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Verksamhetsplan och Budget 2018 för
Storsthlm Geodataråd
Bakgrund och syfte

Storsthlm Geodataråd är Stockholms läns kommunala forum för samverkan
inom områdena geodata och GIS. Målsättningen är att skapa förutsättningar
för kommunerna att, genom effektivisering och verksamhetsutveckling, möta
behovet av kvalitativa grundläggande geografiska data och GIS–tjänster i
Stockholms län.
Under året har Kommunförbundet i Stockholms län bytt namn till Storsthlm
som följd av detta har Geodatarådet bytt namn till Storsthlm Geodataråd.
Storsthlm Geodataråd genomför årligen aktiviteter som syftar till ett effektivare resursutnyttjande, ett ökat erfarenhetsutbyte och ökade möjligheter att gå
på djupet i olika frågor och därmed medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala arbetet inom ämnen relaterade till geodata- och GISområdet inom länet.
Aktiviteterna i 2018 års verksamhetsplan är en blandning av nya och tidigare
påbörjade insatser, och sträcker sig över flera år.
Mer information om Storsthlm Geodataråds löpande arbete och om aktiviteter
finns på www.kslgeodataradet.se.

Aktiviteter under 2018
Följande tidigare påbörjade aktiviteter kommer att fortsätta under 2018:
• aktivitet 1 – Tätortskarta Stockholms län
• aktivitet 2 – Avrop av flygfotografering mm.
• aktivitet 3 – Jämförelsetal för kart- och mätverksamheter.
• aktivitet 4 – Behovsanalys av rekrytering i framtiden.
• aktivitet 5 – Införande Svensk Geoprocess – för mätstandard.
Följande nya aktivitet föreslås under 2018:
• aktivitet 6 – Nationella Öppna Data – bevaka arbetet i Stockholm

Postadress Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel 08-615 94 00
E-post info@storsthlm.se Hemsida http://www.storsthlm.se Organisationsnummer 222000-0448

STORSTHLM

2 (6)

Aktivitet 1 - Tätortskarta Stockholms län
Bakgrund
Tätortskartan bygger på samverkad mellan för Stockholms
stadsbyggnadskontor och länets kommuner. Varje kommun ansvarar för att
ajourhålla sina respektive geografiska områden. Genom denna samverkan om
ajourhållning levererar Stockholms stadsbyggnadskontor övrig topografi enligt
ABT-avtalet till Lantmäteriet och länets kommuner har rätt till högsta
ersättningsnivå, nivå 3, enligt avtalet – under förutsättning att
ajourhållningsdata har levererats.
Tätortkartans styrning
Tätortskartan har en utsedd samverkansgrupp med ordförande från
Stockholms stad, fyra kommunala representanter, en representant från
Storsthlm Geodataråds styrgrupp samt samordnaren från
produktionsgruppen.
Samverkan upphör 2020
Styrgruppen i Storsthlm Geodataråd beslutade den 14 december 2016 att
samverkan kring Tätortskartan Stockholms län ska upphöra 2020-12-31, då
befintliga samverkansavtal kring Tätortskartan löper ut.
Beslutet fattades utifrån underlag som tagits fram av Tätortskartans
samverkansgrupp, grundat på material som arbetats fram i två workshops,
intervjuer och enkät under 2015-16 med deltagande från länets alla
kommuner. Samtliga underlag finns på Storsthlm Geodataråds webbforum:
Beslutet rör kommunernas samverkan kring Tätortskartan Stockholms län
vilket från och med år 2021 innebär att:
Stockholms stads samordning av Tätortskartans produktion och leverans
upphör. Kommunerna själva behöver leverera ABT T-delen till Lantmäteriet
Delmål inom aktiviteten:
1.

Fortsätta driva samverkan under nuvarande avtal.

2.

Förbereda kommunerna på vad som kommer att gälla efter att
samverkan har upphört.
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Aktivitet 2 - Avrop av flygfotografering mm.
Bakgrund
2017 slöts ett nytt ramavtal för flygfotografering m.m. inom länet. Detta hade
föregåtts av ett arbete att ta fram nytt förfrågningsunderlag. I arbetet med att
ta fram nya tekniska specifikationer har Lantmäteriet varit delaktiga.
Upphandlingsgruppen har bestått av Martin Karlsson (styrgruppen) och Johan
Reuterham (projektsamordnare). Sollentunas upphandlingsenhet har
genomfört själva upphandlingen med fullmakt från kommunerna.
Framtid
Det nya ramavtalet gäller två år fr.o.m. 2017 med möjlighet till förlängning 1 år
två gånger.
Delmål inom aktiviteten:
• Samordna avrop för fotografering 2018
• Utvärdera det nya avtalet
Aktivitet 3
Jämförelsetal för mät- och kartverksamheterna i länet
Bakgrund
Under våren 2016 träffades en grupp enhetschefer för att diskutera
jämförelsetal och nyckeltal för kart- och mätfrågor i Nacka kommun.
Nyckeltalen har genom en enkät samlats in under två år.
Mål med aktiviteten
Att tillsammans cheferna i länet utvärdera nyckeltalen och komma med förslag
till förändringar, samt att genomföra en ny enkät under 2018.
Aktivitet 4
Behovsanalys av rekrytering i framtiden inom Kart och mät.
Bakgrund
I takt med att tidigare medarbetare lämnat yrkeslivet för pension och att
arbetsmarknaden har blivit mer rörlig så har konkurrensen om arbetskraft
inom lantmäteri och geodata ökat. Det är därför viktigt att vi som kommunala
geodataverksamheter profilerar och marknadsför oss som arbetsgivare.
Mål med aktiviteten
Kartlägga vilket kommande rekryterings behov det finns i länet.
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Aktivitet 5 – Införande av Svensk Geoprocess mätningsanvisningar
Bakgrund
Geodataverksamheterna i kommunerna har varit under en ständig förändring
ekonomiskt, teknisk och organisatoriskt under de senaste trettio åren och det
har inneburit förändringar i arbetssätt, utrustningar, hjälpmedel, bemanning,
datahantering med mera.
Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och Landsting och kommuner har under de
senaste åren tagit fram en ny standard för geodata inom
samverkansorganisationen Svensk geoprocess.
Projekt
Att verka för att kommunerna i Stockholms län gör ett samordnat införande av
Svensk geoprocess mätanvisningar samt att öka kompetensen inom
kommunerna för att kommunerna på bästa sätt ska kunna dra nytta av de
nyttoeffekter som Svensk geoprocess för med sig.
Delmål inom aktiviteten:
•
•

Införa Svensk geoprocess mätningsanvisningar i Södernskommunerna
och föreslå eventuella förändringar i Nacka kommun som redan infört
mätningsanvisningarna.
I sin förlängning införa Svensk geoprocess mätningsanvisningar i hela
länet.

Budget
• Ersättning till projektledare 100 timmar à 850 kr = 85 tkr
• Rese och logiersättning upp till 20 tkr

Aktivitet 6
Nationella Öppna Data – bevaka arbetet i Stockholm stad.
Bakgrund
Öppna data möjliggör innovation, effektivisering och förbättringar av
verksamheter. Öppna data skapar transparens i offentlig verksamhet och är en
viktig del av en modern demokrati. Ett antal kommuner tillhandahåller idag
öppna data. Användandet är dock begränsat och det finns
förbättringspotential kopplat till nytta och användande. Samordningen av
öppna data är begränsad på nationell och kommunal nivå. För att leda vägen
för Sveriges arbete inom öppna data har Stockholms stad och Göteborgs stad
beslutat att genomföra ett projekt inom området, finansierat av Vinnova.
Mål med aktiviteten
Att följa projektet och se vilka möjligheter och krav det kommer ställa på
Öppna geodata i vår region.
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Frågor att följa upp/bevaka
Remisshantering
• Bevaka och eventuellt besvara remisser som kommer in till Storsthlm och
har geodatainriktning.
Geodatarådets projektplats på Storsthlm hemsida
• Härbärgera varjehanda aktivitetsdokument.
• Sprida information om pågående aktiviteter, internt och externt.
• Vara ett projektstöd i de olika aktiviteterna

Möten och konferenser

• Storsthlm Geodataråds vårkonferens
• Storsthlm Geodataråds höstkonferens och årsmöte
• Styrgruppsmöten

Budget:
• Storsthlm Geodataråds vårkonferens = 30 tkr
• Storsthlm Geodataråds höstkonferens/årsmöte = 90 tkr

Övriga budgetposter
Budget:
• Extern projektsamordnare 250 timmar à 900 kr = 225 tkr
• Intern projektledning enligt samverkansavtalet 200 timmar à 700 kr=140
tkr
• Hemsida och projektplats 45 tkr
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Sammanställning av budgetförslag för 2018
Aktivitet

tkr

Aktivitet 1 Tätortskartan
Aktivitet 2 Avrop av flygfotografering mm.
Aktivitet 3 Jämförelsetal för mät- och
kartverksamheterna i länet
Aktivitet 4 Rekryteringsbehov i framtiden
Aktivitet 5 Svensk geoprocess mätanvisningar

105

Aktivitet 6 Nationella Öppna Data
Vår- och höstkonferenser

120

Projektsamordnare

270

Intern projektledning

140

Styr- och referensgruppsmöten
Hemsida och projektplats
Oförutsedda kostnader
S:a kostnader för Storsthlm Geodatarådet (tkr)
Intäkter från kommunernas årliga avgift (tkr)

45
5
685
+ 685

