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Geodata amverkan

kåne

INBJUDAN  
 

 
Välkomna till vårens Geodataseminarium 2018 
 

Välkomna till Svedala. Turen har kommit till Skåne Sydväst att stå för värdskapet 

för geodataseminariet.  

Tid: Tisdag den 5 juni 2018, kl 09.00-15.30  

Plats: Kommunhuset i Svedala 

 Åbjörnsgatan 7, 233 80 Svedala 

Vägvisning: Via Google Maps  

 Kollektivtrafik, se Skånetrafikens reseplanerare 

Kostnad: Avgiften är 500 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften 

ingår kostnad för fika och lunch. Vi debiterar efter genom-

förandet. 

Anmälan: Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida; 

https://kfsk.se/konferens/?p=23768 eller genom http://kfsk.se/ 

senast den 21 maj.   

Avanmälan: Avanmälan efter anmälningstidens utgång 21 maj eller utebliven 

deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift. 

Konferensen vänder sig till såväl dig som jobbar i fält, producerar kartor eller är 

tekniskt sakkunniga i de skånska kommunernas geodataverksamhet (kart-, mät-, 

GIS-, lantmäteriverksamhet) som till chefer med ett övergripande ansvar för 

denna verksamhet i kommunerna. 

 

Information: Närmare information om konferensens innehåll lämnas av;  

 

Trine Nykjär, Enhetschef- Geodata Stadsmätningsavdelningen, 

Malmö Stad, 040- 342352, trine.nykjar@malmo.se  

  (kan även kontaktas vid förfrågan om ev efteranmälan)  

 

Jesper Bergnordh, Strateg, Kommunförbundet Skåne, 
jesper.bergnordh@kfsk.se 

 

 

Varmt välkomna! 
 

Kommunerna i Skåne Sydväst  

    

   Program – se nästa sida 
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Program 5 juni 2018 
Seminarium Geodatasamverkan Skåne i Svedala 

 

09.00 – 09.30 Registrering/kaffe 

 

09.30 – 10.00 Välkommen och välkomstföreläsare 

 

10.00 – 10.45 Nytt från Lantmäteriet och Svensk Geoprocess  

• Julie Mostert, Lantmäteriet, berättar om nyheterna. 

• Thomas Åkerholm, Staffanstorp-Kävlinge berättar 

om status i Svensk Geoprocess 

 

10.45 – 12.00 Skolan i fokus 

• Eva Hörnblad Malmö stad, berättar om arbetet med 

utomhus pedagogiken och kopplingen med den 

pedagogiska kartan. 

• Maria Larsson berättar hur hon planerar skolskjuts i 

Eslöv.  

• Placering av skolbarn i Lunds kommun: Benny 

Johnsson berättar om den metod han har tagit fram, 

för att lämna beslutsunderlag för placeringen av 

skolbarn i Lunds kommun. 

• Placering av skolbarn i Malmö stad: Peter Ahlström 

berättar om att ta fram rutinen för placering av 

skolbarnen utifrån grundskolans kriterier om bland 

annat relativ närhet 

  

12.00 – 13.00 Lunch 
 

13.00 – 13.30 Inspirationsföreläsning 

 

13.30 – 14.00 Skånes flygfotografering och laserscanning 

• Christian Gullin, Landskrona, berättar om de 

aktiviteter som finns planerat. 

14.00 – 14.30 Öppna data/Kommungemensamma data 

• Trine Nykjär berättar om arbetet i Malmö Stad om 

att få till öppna data internt och externt. 

 

14.30 – 15.00 Fika 

 

15.00 – 15.30 GDPR – allmän presentation. 

 

15.30  Överlämning till Skåne ost 

 

Reservation för ändringar i programmet 
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