
GIS I PANDEMI OCH KRIS 
 

BAKGRUND 

Det finns behov av att dela med sig av de erfarenheter vi skaffar oss under 

den rådande händelsen och möjliggöra samarbeten och utbyten av 

erfarenheter. GIS-föreningen GIS i Uppsala län bjuder därför in sina och 

GIS i Västmanlands medlemmar till träffar på temat.  

MOBILDATA 

Aktörer på samtliga nivåer (nationell, regional och lokal) har under 

sommaren haft möjlighet att använda sig av mobildata för att svara på olika 

frågor, det kan vara att undersöka resmönster, regelefterlevnad eller att 

som en service till allmänheten visa hur stor trängsel det är på badplatser i 

realtid. På mötet kommer vi kunna höra om hur detta har fungerat och vi 

kan diskutera om vi kan se användning av detta vid andra tillfällen också. 

 TRYGGHETSVERKTYG 

Uppsala och Helsingborgs kommuner har båda tagit fram trygghetsverktyg. 

Kommunerna presenterar dessa och vi diskuterar nyttan med detta och hur 

det kan användas. 

ANSLUT TILL MÖTET 

Mötet hålls via Skype tisdagen den 1 september kl. 13.00-15.00. 

För att mötet ska fungera så bra som möjligt, ha kamera och mikrofon 

avstängd när du inte pratar.  

https://meet.lansstyrelsen.se/louise.trank/CCFF42C7 

HUR GÅR VI VIDARE? 

Möjligheten att arrangera ytterligare möten under hösten finns. Lämna 

gärna förslag på inriktningar och frågeställningar ni vill ta upp! 

 

 

 

DAGORDNING 

1. Runda för att presentera alla 
mötesdeltagare 

2. Mobildata (Helsingborg stad) 
3. Presentation av trygghetsverktyget 

(Uppsala kommun och Helsingborg 
stad) 
 

 Om er organisation har varit i stabsläge, 
har GIS-kompetens efterfrågats?  

 På vilket sätt har geografisk information 
eller GIS-program använts i händelsen?  

 Ser du något användningsområde till 
vilket GIS/geodata hade kunnat 
utnyttjas?  

 Finns det kommande behov som vi kan 
lösa med geodata?  

 Finns det andra data som kan användas 
som ni har kunnat lyfta, även om det 
inte är geodata? 

 Finns det samarbetsformer som vi skulle 
kunna utnyttja?  

 Vad kan vi dra för lärdomar av arbetet 
inför resten av denna händelse och 
inför andra händelser? 

 Fortsatta behov av möten? 
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