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Informationsmöte med Trafikförvaltningen om
geodatasamverkan
Datum

2014-03-10

Tid

9.00-10.00

Plats

Trafikförvaltningen

Närvarande

Från Trafikförvaltningen: Anders Wisén, Bertil
Persson, Camilla Årlin, Angelica Nordlund, Sara
Nordenskjöld, Fatemeh Shaghi ASI
Från Tillväxt, miljö och regionplanering: Nils Larsson,
Ylva Törne
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Filmvisning

Som inledning visades filmen ”Om Geodatasamverkan och nyttan för
Stockholms läns landsting”. Länk till filmen som finns på Kartportalen
webbplatsen för SLL GIS nätverk.
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Frågan om kostader och fördelning av kostnader vid
medlemskap i Geodatasamverkan

Total kostnad 670 000kr/år för hela SLL. Det blir alltså en stor besparing
om man går med i Geodatasamverkan, fördelningen av kostnaderna mellan
olika delar av landstingets verksamheter är ännu inte klart.
Trafikförvaltningen har behov av kommunernas ortofoton och
primärkartor. De finns inte tillgängliga via geodataportalen ännu.
De flesta myndigheter är medlemmar i geodatasamverkan, hälften av
landets kommuner likaså. Av landsting eller jämförbara organ är det
Region Skåne och Region Halland som hittills gått med.
Att SL är en affärsdrivande verksamhet kan ställa till bekymmer för hur
man kan lämna geodata vidare. Nils har varit i kontakt med juristerna och
enligt dessa ska det vara OK att använda data så länge det är på uppdrag av
förvaltningen och verksamheten inte är vinstdrivande.
SLL är inte skyldiga att dela med sig av data men kan göra det om man
finner det lämpligt. Både de data man delar med sig av och de man
konsumerar ska vara välstrukturerade på ett fördefinierat sätt enligt en
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metadataspecifikation. Man kan använda vilket GIS-program som helst vid
arbete med data från geodataportalen, inga diskussioner förs i nuläget om
gemensamma arbetsredaskap/programvaror inom SLL.
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Beslutsläget

Nils har skrivit ett till tjänsteutlåtande. TMR direktör Peter Haglund och
landstingsdirektör Toivo Heinsoo ställer sig positiva till att SLL går med i
Geodatasamverkan men något formellt beslutet är inte taget.
Vid pennan
Ylva Törne och Nils Larsson

