
DIGITALISERING AV 
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN 

 

MÖTE DEN 6 OKTOBER 2020 KL 14.00 – 16.00 

Det finns många incitament för att öka digitaliseringen av 

samhällsbyggnadsprocessen, vilket är något som uppmärksammas av alla 

aktörer som verkar i branschen. Det finns pågående regeringsuppdrag som 

utdelats till Lantmäteriet och länsstyrelserna, standarder för detaljplaner 

som är på remiss från Boverket, och utveckling av programvaror för att 

tillmötesgå dessa behov.  

Lantmäteriet informerar 

Lantmäteriet har fått i uppdrag att i samverkan med andra vara myndighet 

för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Vad pågår, hur ligger de 

olika projekten till och när förväntas olika insatser vara i mål? 

ArcGIS Urban på Uppsala kommun 

Svante Guterstam presenterar kommunens arbete med visualisering av 

kommande stadsplanering i ArcGIS Urban. 

Länsstyrelsens roll i samhällsbyggnadsprocessen 

Diskussionspunkt med inledning av länsstyrelsen. Vi pratar om vad 

länsstyrelsen har för roll i samhällsbyggnadsprocessen, hur status på olika 

beslutsunderlag ser ut och vad det kan innebära för digitaliseringen.  

 Hur kan vi hjälpa varandra idag att bli mer digitala? 

 Vilka data kan vi tillgängliggöra och på vilket sätt? 

 Vad skulle ge störst nytta för dig i ditt arbete? Data, samverkan? 

 Under oktober kommer kommunernas politiska- och 

tjänstemannaledningar gå på webbsändningarna för Våga vara digital - hur 

kan vi visa dem att vi vill utveckla digitaliseringen och att vi vill hänga med 

i utvecklingen? 

”…precis som myndigheterna framhåller återstår dock fortfarande 

mycket arbete för att åstadkomma en digital 

samhällsbyggnadsprocess, och jag instämmer […] om vikten av att 

digitaliseringen inte stannar upp” – Per Bolund, Finans- och 

bostadsminister 

 

 

DAGORDNING 

1. Introduktion och presentation 
2. Mats Berglund, Lantmäteriet 
3. Svante Guterstam, Uppsala kommun 
4. Johan Morhed och Louise Tränk, 

Länsstyrelsen Uppsala län 
 
 

ANMÄLAN 

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till 
louise.trank@lansstyrelsen.se. Du får 
därefter en länk till mötet. 
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