GIS I PANDEMI
OCH KRIS
Möte arrangerat av GIS i Uppsala län
1 september 2020 kl 13.00-15.00
info@gisiuppsalalan.se
louise.trank@lansstyrelsen.se

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

Runda för att presentera alla mötesdeltagare
Mobildata (Helsingborg stad, länsstyrelsen i Uppsala)
Presentation av trygghetsverktyget (Uppsala kommun och Helsingborg stad)
Övriga frågor och allmän diskussion
Fortsättning?









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?

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.

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA MOBILDATA FÖR ATT
SVARA PÅ REGERINGSUPPDRAG OM REGELEFTERLEVNAD
”Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag
att följa hur rekommendationer, riktlinjer
och råd gällande resor inom landet och
sommaraktiviteter efterlevs och vidta
åtgärder vid behov.”

TRAVEL CHANGE

ACTIVITY CHANGE

ACTIVITY CHANGE -EXEMPEL

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

Runda för att presentera alla mötesdeltagare
Mobildata (Helsingborg stad, länsstyrelsen i Uppsala)
Presentation av trygghetsverktyget (Uppsala kommun och Helsingborg stad)
Övriga frågor och allmän diskussion
Fortsättning?









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?

UPPSALA KOMMUNS TRYGGHETSVERKTYG

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

Runda för att presentera alla mötesdeltagare
Mobildata (Helsingborg stad, länsstyrelsen i Uppsala)
Presentation av trygghetsverktyget (Uppsala kommun och Helsingborg stad)
Övriga frågor och allmän diskussion
Fortsättning?









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?

