
 

 

 

 

 

Sydost-GIS vintermöte med 

visningar från medlemmar 

 
09:00 – 09.05 Introduktion och Mentifråga 

09:10 – 10.00 Nationella dataverkstad  
Den nationella dataverkstadens syfte och mål är att samordna och 
driva användningen av öppna och delade data inom regional och 
kommunal sektor. Samtliga verksamhetsområden omfattas. 
Fredrik Eriksson, Projektledare Nationell Dataverkstad 

10.05 – 10.45 Kalmar kommun 
Kalmar visar Naturkartan.se och hur den synkas mot kommunens 
egen databas. Visning hur Kalmar fångar data, publicerar data till 
kommunens databaser och sedan synkronisera utvalda objekt 
mot Naturkartan. 
Anders Adriansson, Enhetschef Kart- och GIS-enheten 

10:45 – 11.00 Paus  
11:00 – 11.30 Oskarshamn kommun – Eget ärendesystem 

Kartavdelningen i Oskarshamn har byggt ett eget 
ärendehanteringssystem genom att kombinera olika ArcGIS-
produkter som Dashbord, Web Appbuilder, Sites och Geodatabas. 
Mattias Ekström, gis-ingenjör 

11:30 – 12.00 Ljungby kommun - Trygghetskartor  
Kartor för att öka tryggheten för både kommun och 
privatpersoner – Erfarenheter från Ljungby. 
Tobias Wagner, Beredskapssamordnare 

12:00 – 13.15 Lunch. 

13.15 – 13.50 Växjö kommun – Intern webbkarta 
Växjö visar sin två år gamla handläggarkarta som nu kopplas mot 
portalen. Kartan har cirka 300 användare i veckan och har blivit 
ett viktigt verktyg för många verksamheter i kommunen. 
Karl Magnusson, gis-ingenjör 

13:55 – 14.15 Karlskrona kommun - Detaljplanekollen  
I Karlskrona arbetar man med en GIS-databas för att hålla koll på 
planarbetet och kommunens planreserv. 
Planmosaiken kombineras med relevant data kring respektive 
detaljplan och den inlagda informationen analyseras och 
övervakas med en dashboard. 
Systemet används bland annat till att bedöma hur stor planreserv 
som finns och för uppföljningar kring arbetet med pågående 
detaljplaner. 
Elsa Brissman, planarkitekt och Mark Mostert, gis-specialist 

14.15 – 14.30 Avslut med Mentifråga 
 
 
Välkomna! 

Sydost-GIS styrelse (sydostgis.weebly.com) 

 

 

GIS – överblick på ett ögonblick 

 

KORTA FAKTA 

Datum: 19 januari 

Tid: kl. 9-14.30 

Plats: Digitalt via Zoom 

Möteslänk: 

https://bth.zoom.us/j/665

42341502 

 

Menti 

Menti är ett webbaserat 

verktyg för att skapa 

interaktiva omröstningar. 

https://www.menti.com/ 
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