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Eskilstunakartan totalt 
Antal användare per vecka 



Extern användning 

Park och Natur  

Bygglovavdelningen 

Planavdelningen 

Översiktsplanen internt  
och externt 

Mark och exploatering 

Miljökontoret 
 

Projektavdelningen 

Vård och omsorg 

Internt snabb 

Trafikavdelningen m.fl. 

Bred användning av Eskilstunakartan 
 

14 dec 2015  -  14 dec 2016 



Beskriv nyttan för dig och var med och tävla! Länk till tävlingen. 
 

Goda exempel - GISvis 



Mitt uppdrag 
•  Strategisk GIS-samordning i Eskilstuna kommunkoncern 
•  Sammakallande för GIS-nätverket 
•  Projektledare Riktlinjerna för geografisk information KSKF/2015:98 
•  Projektledare Införande Digitala Eskilstuna geografiskt på uppdrag 

av kommunledningen 
•  Överlämning till Kvalitetsutveckling 
•  Från 2 jan 2018 tillgänglig som konsult  

30 år med GIS, tidigare varit gis-konsult, chef för GIS/webbutveckling på Lantmäteriet, 
certifierad affärsarkitekt och verksamhetsutvecklare, projektledare och naturvetare. 



Riktlinjer för geografisk information  
i Eskilstuna kommunkoncern 
Beslutade i KF 2015-09-24 

 
Sök på eskilstuna.se 
 
https://www.eskilstuna.se/
download/
18.5e1b89615c864729071b2d6/14
97336321065/
Riktlinjer%20f%C3%B6r%20geogr
afisk%20information%20i%20Eskil
stuna%20kommunkoncern.pdf 
 



Nuläget: Användning och nytta? 



Målbild: Användning och nytta 
med organiserade flöden av geografisk information med känd kvalitet 
i kompatibla system 

 



Nyttan kommer i verksamheterna och kräver insatser i form av analys av informationsbehov, utbildning och 
i vissa fall att ny information samlas in. Verksamhetsansvariga ansvarar för införandet i sin verksamhet. 

Kostnad - Nyttan 
 



Styrande principer 
 
1.  Transparens och utbyte av information omfattar hela kommunkoncernen 
2.  Informationsansvar ligger på respektive verksamhetsansvarig som äger 

information 
3.  Informationsägaren ansvarar för skyddsklassning av sin information 
4.  Informationen registreras och uppdateras närmast källan där 

informationen uppstår 
5.  Gemensamma metoder för insamling, lagring, arkivering och underhåll 

samt tillhandahållande av geografisk information 
6.  Kunskap om att informationen finns och dess kvalitet (metadata) sprids via 

geodatakatalogen 
7.  Informationen är systemoberoende och utbyte mellan system ska ske 

med standardiserade onlinetjänster 

Riktlinjer Beslutade i KF 2015-09-24 



Strategisk prioritering 
 
Verksamheterna gör sin egen planering och driver sina egna projekt. 
De gemensamma stödresurserna är begränsade och prioriterar att ge 
stöd till:  
 
1.  Geografisk information som stöd till att upprätta trygghet och 

krisberedskap 
2.  Geografisk information som stöd till att skapa en attraktiv stad för alla 
3.  Geografisk information som stöd till demografi- och faktaunderlag till 

verksamhetsprocesser, ”analysen” av Eskilstuna 

Riktlinjer Beslutade i KF 2015-09-24 



Informationsägare 
Förvaltningsöverenskommelse 
Överenskommelsen anger vem som äger 
informationen och ansvarar för att den är 
korrekt beskriven.  
 
Den definierar också lagring, 
ajourhållning, arkivering och skyddsklass 
för behörighetsstyrning vid spridning inom 
och utom kommunkoncernen. 
 
Tecknas mellan informationsägaren och 
ansvarig för systemförvaltning av den 
tekniska plattformen 
 
 
 



Finansiering 
1.  Underhållet av informationen i Digitala Eskilstuna geografiskt finansieras inom respektive 

informationsägares verksamhets driftbudget 

2.  Alla i kommunkoncernen ska ha kostnadsfri tillgång till varandras geografiska 
information, som ägs inom kommunkoncernen 

3.  Nationell geodatasamverkan, information från bl.a. myndigheter,  finansieras med 
gemensamt anslag (Gäller ej konkurrensutsatta verksamheter) 

4.  Stöd från gemensamma resurser till införande och nyttorealisering av Digitala Eskilstuna 
geografiskt finansieras i respektive verksamhets budget och bedrivs med fördel i 
projektform 

5.  Den gemensamma tekniska plattformen för geografisk information inom kommunen 
finansieras med gemensamma anslag. Bolagens tekniska plattform finansieras av 
bolagen. 

6.  Kommunledningen genom direktören för Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för mål och 
prioritering. Därmed kan särskild finansiering anslås i budget för strategisk 
utveckling. Styrningen bör i förlängningen gå in i kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Riktlinjer Beslutade i KF 2015-09-24 



Geografisk information som resurs 
i kommunkoncernen 
 

1.  Dela på information, spara pengar och tid 

2.  Känd kvalitet på information, bättre underlag 

3.  Kunskap/stöd vid användning, effektivare arbete 

4.  Effektivisera processer, optimering 

Riktlinjer Beslutade i KF 2015-09-24 

Riktlinjer Beslutade i KF 2015-09-24 YESS!   
Vad händer sen då? Projekt! Ansvar? Finansiering? 



Enkät GI-mognad maj 2016 antal svar 142 

Använder Eskilstunakartan 

Använder ArcGIS/ArcMap  

Google maps / Eniro / Hitta 

Kartprogram och navigering i mobiltelefonen 

CAD program 

BlomWeb 

Geosecma 

Cityplanner Din stad 

Cityworks 

Kartprogram på myndigheters hemsidor 

Tekla Trimble 

Vilka kartprogram använder du? (flera val är möjliga) 



Enkät GI-mognad maj 2016 antal svar 142 

Hitta och navigera 

Som bakgrundsinformation 

Söka information 

Göra egna kartor 

Planera 

Projektera 

Hantera och analysera  ärenden 

Göra avancerade geografiska analyser 

Jag använder inte kartor och geografisk 
information i mitt arbete 

Annan användning 

Använder du / skulle du kunna använda kartor och geografisk information i ditt arbete för att (flera val 
är möjliga) 



Mätning av organisationens mognad att använda 
geografisk information inom 5 nyckelområden 

Geografisk 
information i 
processer 

och E-service 

Organisatio
nens och 

personalens 
kompetens 

Externt 
samarbete 

Extern 
inflytande 

Intern 
infrastruktur 

för geografisk 
information  



0 

1 

2 

3 

4 

5 

Införskaffande av geografisk 
information 

Hantering av geografisk information 

Att hitta geografisk information 

Utvärdering av användbarheten hos 
geografisk information 

Möjlighet att använda geografisk 
information som köpts från andra 

Möjlighet att använda öppna geodata 
som produceras av andra 

Uppfyllnad av standarder 

Tillgång till programvara för GI 

Nyttjandet av teknik som stödjer 
användningen av GI 

 Användningen av GI i organisationens 
interna kärnverksamhet 

Användningen av GI i den service som 
erbjuds till medborgare 

Användningen av GI i organisationens 
stödprocesser och interna service 

Styrningen av användning av GI 
Personalresursserna vid en ökad 

användning av GI 

Intern kommunikation om 
möjligheterna och nyttan av att 

Utbildning i GI 

Intern samarbetet vid en ökad 
användning av GI 

Personalens tekniska kunskaper inom GI 

Anställdas vilja att bidra till ökad 
användning av GI i organisationen 

Förmåga till samarbete inom geografisk 
information i kommunkoncernen 

 Förmåga att dra nytta av externa 
forskningsresultat 

Sökbarheten  
hos organisationens  

Sökbarheten hos  
organisationens gränssnittstjänster för GI 

Tillgänglighet av  
organisationens GI för användning 

Tillgänglighet av  
organisationens gränssnittstjänster för GI 

Organisationens bidrag  
till utvecklingen av den nationella 

Mognad av användning av geografisk information 
 

Medelvärde av svar av alla respondenterna 



Mognadsnivåer  
i att använda geografisk information till nytta för verksamheter 

Eskilstuna 2016 



Baserat på mätningen föreslås: 

1.  Vidareutveckla intern kommunikation om geografisk information 
2.  Utveckla central tjänst för geografisk information ✓ 
3.  Säkra tillgång till verktyg för geografisk information ✓ 
4.  Identifiera kunskapsbehovet och arrangera utbildning i geografisk 

information ✓ 
5.  Ledningen på alla nivåer ska stödja personalens utbildning i 

geografisk information och skapa en öppen och stöttande atmosfär 
för inlärning och intern samarbete 

6.  Kartlägg per enhet de centrala kärnverksamheter och 
medborgarservice i vilka geografisk information kan användas och 
gör en konkret plan om förverkligandet 

7.  Öppna kommunens geografiska datamängder och 
gränssnittstjänster för alla användare ✓ 



Införande Digitala Eskilstuna geografiskt 

Projektmål 
•  Stödprocessen för Geografisk information är implementerad i 

kommunens ledningssystem.  
•  Handbok för geografisk information finns på Internportalen och är 

tillgänglig och känd inom kommunkoncernen. 
•  Utbildningar anpassade för målgrupper är framtagna.  
•  Teknisk lösning finns för Öppna geodata. 
•  Ansvarig för användning av geografisk information i varje 

huvudprocess är utbildad för att införa nyttan med geografisk 
information i sin process. 

•  Nödvändiga delprocesser till stödprocessen är utvecklade. 
•  Riskanalys och nödvändiga åtgärder genomförda. 
•  Resultatet från projektet är överlämnat till linjeverksamhet. 











LÄNK Nuvarande Utbildningar 



Möjligheter med 
Eskilstunakartan 

Hitta rätt 
information till din 
egen karta 

Grundkurs i GIS 

Introduktion i GIS-
analyser 

Flera korta utbildningar sätts ihop till 
en utbildningstrappa anpassad för 
målgruppen 

Utbildning 

Ex. Kommunikatör Möjligheter med 
Eskilstunakartan 

Hitta rätt 
information till din 
egen karta 

Metodstöd till kartor 
i styrande 
dokument 

Kommunicera med 
kartor på webben 

Ex. GIS användare 
 

Introduktion i 
Möjligheter Ex. Nyanställda 

 



Ledning och styrning av  
geografisk information 

GIS-ambassadörer,  
representerar verksamheterna 

Koncerngemensam stödfunktion  
för Kartor och geografisk information  

IT-drift 

  

  

Organisation  
GIS-nätverket 



GIS-ambassadörens roll 
1.       Vara 1:a linjens support, Kommunicera och informera sina kollegor om möjligheter med geografisk information och 

HUR man gör. Behöver kunna använda och hitta rätt i Handboken. Sprida nyheter om GIS-information kontinuerligt inom 

sin avdelning/enhet. Ge stöd i användning av geografisk information till sina kollegor. Informera på APT. Vara 

informationsägarens expert vid behov. Backa upp informationsägare, uppdatering med mera.  

2.       Initiera utbildning efter behov och Vara med och hålla utbildning för kollegor. Ge introduktion för nyanställda: 

berättar om handboken och stödprocessen och hur man anmäler sig på kurs. Bidra till innehåll i utbildningar på 

internportalen.  

3.       Verksamhetsprocesser: Kommunicera behov av geografisk information inom sin avdelning/enhet, komma med 

förbättringsförslag. Ansvara för den egna verksamhetens vy i Eskilstunakartan.  

4.       Delta aktivt i GIS-nätverket. Hänvisa till och kontakta gissupporten vid behov, initiera diskussioner och 

frågeställningar. Ställa krav på den kommungemensamma tekniska GIS-plattformen. Presentera resultat och arbetssätt 

från sin verksamhet för andra i GIS-nätverket, dela erfarenheter. Skicka in GISvis god exempel på nytta i verksamheten.  

5.       Vara med och optimera stödprocessen. Vara med och ständigt förbättra handboken och utbildningarna.  

6.       Ta eget ansvar för sin GIS-kompetensutveckling och gå utbildningar och delta på konferenser. Förkovra sig inom 

användning av GIS och geografisk information.  

 



Basverksamhet för hela kommunen 

1.  Infrastrukturen för geografisk information i Eskilstuna se separat bild 

2.  Grundläggande geografisk information 
3.  Gemensam teknisk GIS-plattformen för hela organisationen 

•  Driftbudget 6 200 kkr per år (saknas 3,7 milj) 
•  Utvecklingsbudget (inventarie) puckel 2019, 2020, 2021 se 

separat bild 
•  Normalläge utvecklingsbudget  2 000 kkr per år 

Nytt från 2018, inom stödprocess Kvalitetsutveckling 
förvalta stödprocessen Att använda, skapa och förvalta geografisk 
information, inkl. handbok och utbildningar 

•  500 kkr per år från och med 2018 



Infrastruktur för  
geografisk information 

•  Data insamlingsmetoder  
•  Datalagringsmiljö, behörighetsstyrning och 

säkerhet  
•  Metadata krav och hantering, 

kvalitetsdeklaration 
•  Arkiveringsmetoder  
•  Överenskommelse med ägare om förvaltning av 

geografisk information 
•  Tillhandahållande efter behov 
•  Integration och åtkomst till information mellan 

system  
•  Säkra informationsflödet till och från klienter  
•  Geografisk information i webbkommunikation 

och e-tjänster  
•  Öppna geodata  
•  Samverkan, metoder och principer ex. 

4Mälarstäder 



Grundläggande geografisk information  
 
•  Primärkartan och byggnader 
•  Adresser och namn 
•  Markanvändning 
•  Flygbilder/ortofoto 
•  Registerkartan 
•  Stomnätspunkter, geodesi 
•  Laserdata och visualisering 
•  Geodatasamverkan: 

•  Fastighetsgränser från Lm 
•  Fastighetsinformation från Lm 
•  Geografisk information från alla andra myndigheter 



Gemensam teknisk GIS-plattform 





Finansiering 
1.  Underhållet av informationen i Digitala Eskilstuna geografiskt finansieras inom respektive 

informationsägares verksamhets driftbudget 

2.  Alla i kommunkoncernen ska ha kostnadsfri tillgång till varandras geografiska 
information, som ägs inom kommunkoncernen 

3.  Nationell geodatasamverkan, information från bl.a. myndigheter,  finansieras med 
gemensamt anslag (Gäller ej konkurrensutsatta verksamheter) 

4.  Stöd från gemensamma resurser till införande och nyttorealisering av Digitala Eskilstuna 
geografiskt finansieras i respektive verksamhets budget och bedrivs med fördel i 
projektform 

5.  Den gemensamma tekniska plattformen för geografisk information inom kommunen 
finansieras med gemensamma anslag. Bolagens tekniska plattform finansieras av 
bolagen. 

6.  Kommunledningen genom direktören för Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för mål och 
prioritering. Därmed kan särskild finansiering anslås i budget för strategisk 
utveckling. Styrningen bör i förlängningen gå in i kvalitetsutvecklingsarbetet. 

UTMANING 



Konsulten arbetade fram analyser och kartor i sitt GIS. 
Redovisning A4-format. 
Precision i beslutade geometrier behöver definieras! 
 

UTMANING 



•  Vi tog emot leveransen som pdf och nämnden 
fattade de formella besluten på kartor i storlek A4. 

•  Gäller föreskriften för min tomt eller inte? 

UTMANING 



Geografisk information / geodata 

Skolan och  
skolgården 

Vägen 

Åkern 

Skogen 

Eleverna 

Församlingen 

Företaget 

Hemtjänstbrukaren 

Gränsen 

Adressen 

Kommun 
Invånaren 

VA-ledning 
Elledning 
Bredband 
Fjärrvärme 

Parken och 
 gräsytan 

Nytt bostadsområde 

Befolkning antal, kön, 
ålder, sysselsättning, 
inkomst, ursprung, 
utbildningsnivå, 
folkbokföringsadress, 
flyttar, arbetsställe, 
pendling, hälsa, familj, 
barn, registrerade fordon 
företag, sjukdagar ….  

Skolskjuts, 
delad vårdnad, 
adress/er, 
personnummer, 
hemspråk, 
betyg, särskilda 
behov, tillval, 
klass 

Beslutad omsorg, 
behov, språk, 
personnummer, 
anhöriga, planering, 
säkerhetsutrustning, 
händelser, nyckeltal 
 

Typ, anslutning, dimension, flöde, spänning 
anläggningsår, kontrolldatum, åtgärder, abonnenter, 
material, samfällighet 

Detaljplan, Bygglov, 
Bostadstyp Storlek 
Pris Avtal Hyresgäst 
Avskrivning Verksamhet 

 

Ägare, 
skogsbruksplan 
Virkesmängd 
Trädslag 
Skyddsvärde 
Restriktioner 
Framkomlighet 

Regi, Personal, Elevunderlag, flytt, skolbyten, 
antal per klass, kapacitet, lärare, medelbetyg 
per klass, skolskjutsar, scheman, tillval… 

Anläggnings 
 projektet 

Bredd Beläggning 
Trafikmängd 
Väghållare 
Vägförening 
Restriktioner 
Framkomlighet 

Ägare 
Utförare 
Budget 
Tidplan start slut 
Status idag 
 

Väder Vind 
Temperatur  
Nederbörd 
Prognos Tidsserier 
Klimat 



Relationer 
Attribut och attribut 
och återigen attribut? 
Byggnad geometri LOD 1, 2, 3, 4 
Radonmätning 
Energideklaration 
Energiproduktion 
Energianvändning 
Ägare, tidigare ägare 
Verksamhet, verksamhetstyp 
Lokaler, lokalyta 
Bostäder, bostadsyta 
Hyresavtal, hyresgäst, hyres-kalendertid 
Byggår, ombyggnadsår, ombyggnadsdel 
TBA total byggnadsarea 
Antal våningar, halva, etage 
Antal folkbokförda boende, hushåll… 
Antal rum, typ… 
Taxeringsvärde …. 
BIM, building information model 
Byggmaterial, byggare, förvaltare 
Husmodell, konstruktion…. 
Bygglov, avvikelse 
Detaljplan, avvikelse byggnad 
Planberedskap 
Planerad bebyggelse 
…… 
 
 
 

UTMANING 



Informationsmodellering! 

•  Använda UUID 
•  Relationstabeller 
•  Data från källan 
•  Semantiken 

UTMANING 



Användbarhetstester 

•  Görs löpande på system och 
tillämpningar 

•  Tydliga målgrupper, viktigt att tala om 
VAD som testas, inte de personliga 
kunskaperna… 

•  Anpassade övningar att lösa enskilt– 
Tyst observatör observerar och 
noterar enligt instruktion 

•  Analys av resultatet och slutsatser om 
vad som behöver förändras i ex. ÖP, i 
kartan och i kartverktyget 

 
 

UTMANING 



UTMANING 



Kontakt: 

FRÅGOR 

Eskilstuna kommun gissupport@eskilstuna.se 
 
 
Från jan 2018 Helena Ringmar konsulttjänster helena.ringmar@gmail.com 
 
 
 


