Geodata

INBJUDAN

amverkan
kåne

Välkomna till vårens Geodataseminarium 2017
Omställningen till en digital plan- och bygglovsprocess kommer att påverka alla
som är verksamma inom den kommunala samhällsbyggnaden, från
mätningsingenjörer ute i fält till plan- och bygglovshandläggare.
Denna dag fokuserar vi på Svensk geoprocess och Nationell geodatastrategi. Hur
ska vi praktiskt jobba med detta för att få in det i vår verksamhet?
Hur kommer det att påverka vårt sätt att samla in, underhålla och distribuera
geodata?
Tid:

Fredagen den 19 maj 2017, kl 08.30-15.30

Plats:

Marint Centrum, Skeppet
Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
https://goo.gl/maps/18v4rAtuqbq
https://goo.gl/maps/N4acsszidNn

Vägvisning:

http://www.simrishamn.se/sv/marint-centrum/kontakt/ eller via
hitta.se.
Kollektivtrafik, se Skånetrafikens reseplanerare

Kostnad:

Avgiften är 500 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften
ingår kostnad för kaffe och lunch. Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida
http://kfsk.se/, direktlänk http://kfsk.se/konferens/?p=19043
senast den 5 maj.
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte
deltar debiteras faktiska kostnader. Uteblir anmäld deltagare
utan avanmälan debiteras hel avgift.

Avanmälan:

Konferensen vänder sig till såväl dig som jobbar i fält, producerar kartor eller är
teknisk 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
Linda Granqvist, e-post linda.granqvist@hassleholm.se eller tfn
0451-26 83 92 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev
efteranmälan)

Varmt välkomna!
Kommunerna i Skåne Ost

Program – se nästa sida
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amverkan
kåne

08.30 – 9.15

Samling, registrering och fika. Välkomna

09.20 – 09.50

Simrishamns kommun
Berättar vad som är på gång och vilka utmaningar de har inom
samhällsbyggnad
Anna Eliasson, planchef, Simrishamns kommun

09.50 – 12.00

Svensk geoprocess
Mätanvisningar förändrar din vardag,
”Mätanvisningarna” bidrar till att enhetliga geodata dokumenteras på
samma sätt oavsett aktör.
Svensk geoprocess i praktiken.
Strategi för införande, utmaningar, status och de senaste målen.
Svensk geoprocess, byggd för 3D, klarar 2D
Jerry Sandin, Borås, Thomas Åkerholm, Staffanstorp – Kävlinge, Julie
Mostert, Lantmäteriet

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Nationell geodatastrategi
Presentation av strategin,

Varför behövs en nationell geodatastrategi? Vad innehåller
den, och vilka ansvarar för att den genomförs?
Julie Mostert, Lantmäteriet

Strategi på kommunal nivå
Hur kan vi tillämpa strategins tankar och de fyra målen i
kommunen, i vår dagliga verksamhet? Vad betyder det för
kommunen? Vilken är vinsten/nyttan?
Mats Elfström, Simrishamn och Tomelilla kommun

Strategi för öppna data i Helsingborg
Nyligen valde Helsingborgs stad att publicera sin primärkarta
och registerkarta som öppna data. Anders beskriver hur de resonerar
över öppna data, i sammanhanget speciellt geodata och primärkartan.
Vilka var de ekonomiska, strategiska och tekniska val som behövde
göras? Vad kommer härnäst?
Anders Jürissoo, Helsingborg stad

13.45 – 14.10

Får jag lov-projektet
Trine Nykjaer, Höörs kommun

14.10 – 14.30

Flygfoto upphandlingen
Jan Elofsson, Helsingborg stad

14.30 – 15.00

Fika

15.00 – 15.15

Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella
höjdmodellen
Information om framtida planer
Birgitta Fyrberg, Lantmäteriet

15.15 – 15.30

Geodatasmaverkan Skåne
Information om nya organisationen och chefsnätverksträffarna
Avslut och överlämning till Skåne nordväst
Jonas Andreasson, Lunds kommun, Annika Jern, Båstads kommun, Linda
Granqvist, Hässleholms kommun

