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Den digitala resan tar fart
Tid
Plats

31 Januari 2019, kl. 10-15
Stockholm, Norra Latin
Lokal: Musiksalen

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 31 januari kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm.
Seminariet fokuserar på digitaliseringen, utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen och på de nya regeringsuppdrag
som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.
09:30-10:o0

Registrering och kaffe

10:00-10:15

Regeringsuppdrag av betydelse för nationell infrastruktur för geodata

Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör Lantmäteriet och ordförande i Geodatarådet, öppnar årets
geodataseminarium och lyfter nya regeringsuppdrag som är av betydelse för den nationella
infrastrukturen för geodata samt vikten av samverkan med andra organisationer.
10:15-10:45

Förväntningarna på en effektivare digital samhällsbyggnadsprocess

Statssekreteraren Alf Karlsson, redogör för regeringens tankar kring hur en enklare, öppnare och
mer effektiv planerings- och byggprocess skapar samhällsnytta. Regeringen har tagit ett antal initiativ till för att skynda på digitaliseringen här berättar Alf om några av dem.
Alf Karlsson, Statssekreterare Näringsdepartementet
10:45-11:15

Myndigheten för digital förvaltning - Hur ser planen ut?

DIGG, en ny myndighet skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter.
Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att
göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Anna Eriksson, GD Myndigheten för digital förvaltning
11:15-12:00

Nationell informationsstruktur som stödjer digitaliseringen

Här får du ta del av Lantmäteriets arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess och hur den
stödjer en nationell informationsinfrastruktur.
Malin Klintborg, Lantmäteriet
Diskussion: Vilka konkreta effekter och möjligheter skulle digitaliseringen kopplat till tillgängliggörande av nationellt standardiserade geodata kunna ge de övriga samhällsutmaningarna i Geodatastrategin: Innovation och tillväxt, digitalisering av offentlig förvaltning, en effektivare samhällsbyggnadsprocess, klimatanpassningen och miljöhoten samt försvar, samhällsskydd och beredskap.
Anders Sandin och Malin Klintborg Lantmäteriet

Organisation
Lantmäteriet

Postadress
801 82

Besöksadress
Lantmäterigatan 2

Telefon
0771-63 63 63

E-post
geodatasekretariatet@lm.se

Internet
www.geodata.se

Seminarieprogram
2 (2)

12.00–13.00

Lunch

13:00-13:40

Status i geodatarådets handlingsplan 2018-2020

Här får du en djupare beskrivning av för hur handlingsplanen kopplar till digital samhällsbyggnadsprocess tar stöd i pågående regeringsuppdrag, samt senaste status.
Anders Sandin, Lantmäteriet, Göran Persson Boverket, Lars Kristian Stölen SGU

13.40–14.40

Gruppdiskussioner kopplade till regeringsuppdragen och handlingsplanen för

utvecklingen av infrastrukturen (ink. kaffe)
Användarbehov och samhällsnytta – Vilka användarbehov tror ni är mest relevanta för att uppnå
effekter och nyttor från förmiddagens diskussion ?
Öppenhet och säkerhet – Vilka är de starkaste argumenten för höjd öppenhet respektive höjd
säkerhet? Är de kombinerbara?
Standardisering av grunddata – Vad innebär grunddata för dig? Saknas någon samlad information
i dag?
Nationell samverkan i geodatainsamling – Var tror du vi har det ”lågt hängande frukterna” för ökad
effektivisering samt för att nå de digitala principerna skörda från källan samt en uppgift en gång?
Nationell plattform för geodataaccess – Utifrån effekter och nyttor från förmidagens diskussion,
vilka krav skulle de ställa på nationell plattform för geodataaccess?
Malin Klintborg Lantmäteriet
14:40-15:00

Summering av dagen
Anders Sandin, chef för geodatadivisionen, Lantmäteriet

