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Uppdraget

• Utreda rättsliga, ekonomiska 
och organisatoriska hinder

• Redovisa goda exempel på 
digitala lösningar

• Föreslå åtgärder



Digitaliseringens principer

• Digitala möten utgår från medborgaren

• Digitalt först

• Hämta informationen vid källan

• Digitalt en gång 

• Digital = original

• Öppen

• Tillgänglig



Vägledning till digitalisering

Digitalisera, samla och 
strukturera data

Digitalisera 
arbetsflödet

Möjliggör digital dialog

Automatisera



Digital mognad i samhällsbyggnadsprocessen

Digital info

Digital process

Digital dialog

Automatisering



Fokus 2018-2021 

• Nationell plattform som bygger på nationella tjänster implementeras. 
• Detaljplaner, tas fram standardiserat digitalt  och tillgängliggörs nationellt
• Utredningsinformation harmoniserad  (koncept för)
• Standardiserad information i Grundkartan 
• Digitalisering av fastighetsbildningsprocessen
• Vi har en sömlös hantering av BIM/GIS som stödjer processen.
• Fler kommuner använder visualisering i olika former 
• Automatisering av enkla bygglovs- och fastighetsbildnings-ärenden

• Ledningar och nämnder, har förhöjd kunskap om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, 
befintliga lösningar, samt har skapat en egen plan för sin digitalisering.

• Vi har kommun-anpassade juridiska vägledningar
• Handläggare på enskilda förvaltningar har höjd kunskap om digitalisering och kan nyttja 

befintliga lösningar i sin verksamhet.
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Nationell plattform
för geodataaccess 

- tydliga roller och ansvar

Dataoptimering

Leverantörer
- Producenter
- Datavärdar

Datainfrastruktur
Åtkomst

Anslutning

Konsumenter

Sektors-
portaler

Offentliga och privata aktörer 
som har behov av samlad 
åtkomst till information för att 
utföra uppgifter i en viktig 
samhällsfunktion/-process

Myndighet som ansvarar för att en 
viktig funktion, process eller sektor i 
samhället fungerar effektivt

Myndighet som ansvarar för 
att en nationell informations-
infrastruktur fungerar effektivt 
för de funktioner, processer 
och sektorer i samhället som 
behöver informationen

Offentliga och privata dataproducenter 
och datavärdar som har ett ansvar att 
tillgängliggöra information i samhället

Sektorsoptimering

Samordnare av
samhällsprocess

Boverket 

Samordnare av
datainfrastruktur
Infrastrukturoptimering

Lantmäteriet

Definierade
samhälls-
utmaningar



Aktuella regeringsuppdrag på området
(som ger förutsättningar för digitalisering på bred front)

Digitalt först (1) - Februari 2016 (LM i samverkan med BoV): 
Verka för digitalt först – För en smartare samhällsbyggnadsprocess
Uppdraget ska slutredovisas senast 28 februari 2019 (slutredovisades redan 31 januari 2018) 

Kompetenssatsning - digitaliseringens möjligheter – December 2017 (LM): 
Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen
Uppdraget ska slutredovisas 1 december 2020 

Enhetlig digital tillämpning av PBL - December 2017 (BoV): 
Verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen
Uppdraget ska slutredovisas 31 augusti 2020

Digitalt först (2) – April 2018 (LM): 
Lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen 
och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner
Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019. 

Föreskriftsrätt Grundkarta samt detaljplaner – troligen juni (LM och BoV): 
Föreskriftsrätt för informationen i grundkartan samt för tekniskt gränssnit detaljplaner.



Geodatarådets roll central i utvecklingen



Geodatarådets handlingsplan 2018-2020

Arbetet med digitalt först 
integreras till stor del 
med Geodatrådets
handlingsplan för 2018-
2020.
Av denna anledning har 
Lantmäteriet begärt att 
regeringen ska utöka 
Geodatarådet med 
Boverket.



Planens fem fokusområden och 18 aktiviteter

(1)

Användarbehov och 
samhällsnytta

(2)
Öppenhet 

och säkerhet

(3)
Standardisering 

av grunddata

(4)
Nationell samverkan 
i geodatainsamling

(5)
Nationell plattform 
för geodataaccess

a) Metoder för analys av 
användarbehov och 
samhällsnytta (LM)

b) Användarbehov inom sam-
hällsbyggnadsprocessen (BV)

c) Användarbehov inom 
klimatanpassning  inom kust-
och strandzoner (SjöV)

d) Användarbehov inom de 
areella näringarnas 
ekosystem (SLU)

a) Öppna respektive avgiftsfria 
geodata (LM)

b) Informationssäkerhet och 
totalförsvar – geodata (LM)

c) Redundans i försörjningen 
med geodata (LM

a) Riktlinjer och stöd för 
specifikationsarbete (LM)

b) Tidplan för specifikations-
arbete och implementering 
(LM)

c) Geodata i 3D och relationen 
geodata-BIM (LM)

d) Bevarande av geodata (SGU)

a) Innehåll & samverkans-
koncept(LM)

b) Nationella datavärdskap (LM)

c) Teknik och arkitektur för 
samordnad datalagring och 
dataförvaltning (LM)

d) Visualisering av planer och 
utfall (LM)

a) Koncept - Funktion & 
förmågor (LM)

b) Juridiska styrmedel och 
regleringar (LM)

c) Teknik och arkitektur för den 
nationella plattformen för 
geodataaccess (LM)



Tack!
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