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SLL-GIS nätverksmöte
Datum

2016-01-11

Tid

09:30-11:30

Plats

CES

Närvarande

Magdalena Hirsch FUT, Andreas Heuer SLL säkerhet
och beredskap, Ylva Törne TRF, Anders Wisén TF,
Diana Corman CES, Johannes Hedtjärn TF, Chatarina
Ferdinandsson LOCUM, Sofia Svereus CHIS, Tomas
Wahl HSF, Matilda Rehn TRF, Marcus Bengtsson
Locum, Camilla Åhrlin TF, Nils Larsson CES
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1

Information och diskussion kring behovet av en gemensam
lagringsplats för geodata. TRF kommer inom kort att gå över till Gaiaplattformen och blir då kopplade direkt till SLL-it. Ett ärende är igång
rörande SLLs hantering av gemensam geodata bl.a. med enkel
tillgång för övriga förvaltningar till produkterna inom
geodatasamverkan.

2

Beställning av geodata (geodatasamverkan) sker fortfarande genom
mail till: geonavet@sll.se eller genom kontakt med Ylva Törne på
TRF. Titta gärna i geodatasamverkans produktkatalog och gör
beställningen enligt artikelnamn/beskrivningar där för enklare och
snabbare leverans https://www.geodata.se/sv/Gamed/geodatasamverkan/produktutbud/
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Diskussion kring Enterpriseavtal med ESRI för att ge fler tillgång till
ArcGis programvaror. Ett Enterpriseavtal för SLL skulle innebära att
alla som vill kan få tillgång till programvara. Anders Wisén från TF
och Ylva Törne från TRF jobbar vidare med frågan. För tillfället finns
ca 15 användarlicenser inom hela SLL och varje förvaltning betalar
sina egna kostnader. Kostnaden för en Enterpriseavtal blir möjligen
något dyrare men i gengäld kan vi öka användandet av GIS i
landstinget.
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Anders Wisén visade hur man kopplar upp sig till lantmäteriets
WMS-tjänster.

5

Ylva Törne visade några funktioner i ArcGis Online.

6

Nils Larsson visade och berättade om Folkhälsa på karta, kartportalen
och verktyget StatisticExplorer.

7

Arkivering av Geodata, behövs det och var ska i så fall äldre material
lagras? Nils Larsson arbetar vidare med frågan

8

Finns behov av ett gemensamt symbolbibliotek för SLL?
Trafikförvaltningen har egna symboler, där finns något att utgå från.
Nils arbetar vidare med frågan.

9

Nästa möte planeras till april. Vi gör då en behovsinventering. Vilka
funktioner finns och vad behövs på de olika förvaltningarna. Marcus
Bengtsson på Locum gör ett enkelt underlag som kan skickas ut och
fyllas i innan mötet.

Fel! Hittar inte referenskälla.

