Minnesanteckningar från möte med GIS-nätverket
Tid 20 apr 2016, 13.00-16.00. Plats: Smittskydd Stockholm.
Närvarande: Nils Larsson (CES), Marcus Bengtsson (Locum), Anders Wisén (TF), Ylva Törne (TRF),
Mikaela Lindvall (HSF), Maria-Pia Hergens, (Smittskydd Stockholm), Göran Lord (HSF), Dan Svedén
(HSF), Tomas Wahl (Smittskydd Stockholm), Diana Corman (CES), minnesanteckningar.

Enterprise avtal med ESRI
Möjligheter att få en gemensam portal för SLL med ESRI har diskuterats. Vem betalar
organisationsmässigt är inte klart. Ekonomin måste lösas innan vi kan gå vidare. Projektet är vilande
tills vidare.

Geodataarkivering, gemensam FTP server.
Att införskaffa en stor server för GIS data diskuterades. För att arkivera kartskikt bör vi köpa en
särskilt server. En FTP server för att lagra filer kostar inte så mycket. Nils Larsson tar frågan vidare,
det finns gratis FTP-servrar i molnet. Att ha en FTP-server kan tjäna till att se hur det fungerar att
lagra GIS filer, lägga till metadata osv. Nils kommer att ta upp frågan om arkivering under årets
Kartdagar.

Lägenhetsregister i ODB databasen
SCB har sedan några år ett nytt register Lägenhetsregister. GIS-nätverket skulle vilja få information
från SCB:s lägenhetsregister i ODB-databasen varje år. Helena Näsström och Ulla Moberg kontaktas
om detta. Nils tar frågan vidare.

Behovsinventering
Vi behöver fortsätta arbetet med att inventera vilka system som används i SLL:s olika verksamheter.

Symbolbibliotek
Nils har haft möten med olika aktörer nationellt, t.ex. Lantmäteriet som borde ha en åsikt om
symbolbibliotek. Alla i GIS-nätverket är välkomna att komma med förslag till symboler. Dessa
symboler bör taggas och göras sökbara på nätet för att få ökad användning.

Kontakter med GIS-personer i andra län
Nils har haft kontakt med GIS-personer i Västra Götaland, Region Skåne m.fl. Vi kan lära av varandra.
I andra län satsas på GIS central funktion, opensource lösningar för kartor (ex Qgis). Västra Götaland
är nu med i det nationella geodatasamverkan.

Nästa möte
Nästa möte för GIS nätverket: 15 sept. 2016, 13.00-16.00. Plats meddelas senare.

