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Organisation

Systemägare
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (TSN) är systemägaren för Geosecma for Arc-
GIS. Nämnden ansvarar för att systemet förvaltas på bästa sätt för verksamheten.

Systemförvaltare
Systemförvaltaren  utses av systemägaren och är den som har ansvaret för den dag-
liga användningen av GIS-systemet. Systemförvaltaren ansvarar för administration och 
drift av systemet. Vissa av arbetsuppgifterna görs av IT-personal, men det är systemför-
valtaren som beställer vissa tjänster av IT. I arbetsuppgifterna ingår att:

▪	 sköta	användar-	och	behörighetsadministration
▪	 hålla	sig	 informerad	om	utvecklingen	av	systemet	och	påtala	behov	av	föränd-
ringar till systemägaren för vidare befordran till IT-gruppen samt att dokumentera 
uppkomna fel, brister och incidenter i systemet och rapportera dessa till systemäga-
ren och IT-säkerhetssamordnaren (enkel logg) 
▪	 medverka	i	planering	för	produktionssättning	inför	nya	releaser/versioner	och	
▪	 bevaka	att	systemet	hålls	uppdaterat	med	buggfixar	och	säkerhetsuppdateringar	
och medverka i tester vid uppdateringar och felrättningar. 
▪	 ansvara	för	användarsupport	beträffande	verksamhetsrelaterade	frågor	i	systemet	
▪	 samverka	med	IT-enheten	och	delta	i	arbetet	med	säkerhetsfrågor	kring	systemet	
▪	 se	till	att	de	som	ska	arbeta	i	desktopversionen	av	programmet	har	relevant	utbild-
ning. 
▪	 se	till	att	systemdokumentation	finns	tillgänglig	och	är	uppdaterad
▪	 se	till	att	avtal	finns	med	eventuella	underleverantörer

Administratör
Administratörerna har full behörighet i GIS-systemet. I arbetsuppgifterna ingår att:

▪	 skapa	nya	databaser,	geodataset	och	objektsklasser
▪	 importera	data	från	externa	leverantörer	och	lägga	in	data	från	den	egna	organisa-
tionen
▪	 skapa	tjänster	och	applikationer	efter	användarnas	behov

GIS-strateg
GIS-strategen har en strategisk och samordnande roll när det gäller verksamhetsut-
veckling med stöd av GIS. Arbetet innefattar hela kommunens organisation. I arbets-
uppgifterna ingår att:

▪	 leda	och	samordna	GIS-utvecklingen	i	kommunen
▪	 sprida	GIS-användningen	och	bidra	med	kunskap	i	olika	projekt
▪	 ge	support	till	GIS-användare
▪	 upprätta	externa	webbkartor	(nybro.se)
▪	 ansvara	för	uppdatering	av	olika	kartskikt
▪	 ta	fram	årliga	planer	för	GIS-utveckling
▪	 ta	fram	rutiner	för	GIS-arbetet
▪	 bistå	projekt	med	specifika	GIS-behov	med	presentation,	bearbetning	och	analys	
av geodata
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GIS-råd
GIS-rådet ska fungera som en ledningsgrupp för övergripande GIS-frågor i Nybro 
kommun.	Exempel	på	övergripande	frågor	kan	vara	införande	av	ny	teknik	eller	nya	
programvaror.

Rådet består av representanter med ansvar för övergripande planering samt kompe-
tens inom kartverksamheten, infrastrukturen och tekniken. Representanterna utses av 
respektive förvaltningschef på Samhällsbyggnad och Kommunledningsförvaltningen. 
Ordförande för GIS-rådet är kommunchefen.

GIS-grupp
GIS-gruppen består av representanter för samtliga förvaltningar och bolag i kommunen 
och ska fungera som en referensgrupp till GIS-rådet, ett forum för information och 
diskussion kring GIS-frågor. De är strategiska resurspersoner på varje förvaltning som 
även arbetar för att bygga upp kompetensen hos övriga GIS-användare. De är också 
länken mellan användarna och GIS-gruppen. Personerna som utses ska ges befogen-
heter att avsätta tid samt få nödvändiga resurser för sin funktion. Inom GIS-gruppen 
är det viktigt att det kontinuerligt sker ett erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna och 
bolagen.

Möten
Möte ska hållas minst en gång per kvartal. GIS-strategen är sammankallande till dessa 
möten.

Kontaktpersoner
Deltagarna i gruppen utses av respektive förvaltningschef eller VD. Sammankallande 
för GIS-gruppen är Samhällsbyggnad (GIS-strategen).

GIS i kris-grupp
GIS i kris-gruppen har arbetat med att ta fram en karta med ett innehåll som kan vara 
relevant vid olika kriser. Kartan aktiveras för vissa  som ingår i krisorganisationen i 
samband med att en kris skulle uppstå. Till vardags används Kriskartan av Räddnings-
tjänsten.  

Gruppen ska bestå av GIS-strategen, säkerhetssamordnaren, en representant från rädd-
ningstjänsten,  en representant från analysgruppen och en representant från bolagen.

Det är viktigt att kartan ajourhålls och uppdateras med ny information vartefter det 
finns	behov	eller	när	nya	uppgifter	kommer	fram.	Gruppen	bör	träffas	två	gånger	per	
år.	Vid	ena	tillfället	ska	kartan	ses		över	så	att	det	är	relevant	information	som	finns	i	
kriswebben	och	vid	det	andra	tillfället	bjuds	även	analysgruppen	från	krisorganisatio-
nen in för en repetitionsutbildning och genomgång av innehållet i Kriskartan.

Sammankallande för GIS i kris-gruppen är Samhällsbyggnad (GIS-strategen).
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Databaser
Struktur
I	GIS-systemet	finns	flera	databaser	av	olika	slag.	Vissa	databaser	är	bundna	till	en	viss	
modul och det är inte möjligt för användarna att bestämma hur data ska lagras i dessa 
baser utan det sker automatiskt. Andra databaser är mer fria och det behövs därför en 
genomtänkt struktur för att dessa ska bli lättare att hantera och hitta information i. 
Därför ska alla grenar i dessa fria databaser alltid börja med 2-4 versaler följt av under-
streck ,_ . Versalerna anger vilken typ av data de innehåller.

Exempel:
LED_ = ledningsdata
KUL_ =kulturdata
MEX_	=mark-och	exploateringsdata
UND_ =undersökningar och utredningar

Filbaserade databaser är i första hand till som arbetsmaterial där den som skapat da-
tabasen	ansvarar	 för	den	och	rensar	bort	dem	vid	behov.	 I	vissa	 fall	kan	filbaserade	
databaser innehålla information som ska lagras för framtida bruk. Dessa databaser ska 
läggas	under	G/SB/GeosecmaforArcGIS	i	en	mapp	som	heter	Filbaserade	databaser.	
Undermappar får skapas för bättre struktur.

Läs- och skrivättigheter
Alla	användare	ska	i	första	hand	använda	sig	av	Kartportalen,	där	flera	olika	typer	av	
kartor	och	information	finns	tillgängligt	via	en	webbapplikation.	Det	är	dock	inte	alla	
som	klarar	sig	med	enbart	webbapplikationen	som	underlag	utan	de	behöver	tillgång	
till informationen i databasen direkt i sin desktop. Användare kan ha behörigheter på 
olika nivåer, dels läsrättigheter och dels skrivrättigheter. De användare som kan behöva 
en	viss	data	direkt	från	databasen	i	sitt	arbete,	till	exempel	planarkitekter	eller	projektö-
rer ska ha läsrättigheter till dessa data. Skrivrättigheter ska delas ut mycket restriktivt. 
Det krävs administratörsutbildning eller utbildning för en viss modul för att få skrivrät-
tigheter	till	en	eller	flera	databaser.	Det	är	GIS-strategen	tillsammans	med	systemför-
valtaren som avgör när någon får skrivrättigheter i någon databas.

Ansvar för data
Det	finns	redan	mycket	data	i	Nybro	kommuns	databaser	och	det	kommer	troligtvis	att	
öka succesivt. Det är respektive verksamhet som ansvarar för informationen som läggs 
in i systemet. Personal med desktop-rättigheter ser till att informationen kommer in i 
systemet och att det görs på rätt sätt. 
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Ajourhållning
Det är viktigt att informationen i databaserna ajourhålls så att systemet blir säkert att 
använda och att användarna kan lita på informationen. Ajourhållning ska ske enligt 
tabellen nedan.

Fastighetsinformation (FIR) En gång per vecka
Fastighetskarta (gränser) Varannan månad
Fastighetskarta (rättigheter och servitut) Varannan månad
Fastighetskarta (övrigt) Var tredje månad
Ortofoton Kolla	efter	uppdateringar	minst	2	ggr/år
Vägkartan Kolla	efter	uppdateringar	minst	2	ggr/år
Terrängkartan Kolla	efter	uppdateringar	minst	2	ggr/år
Tätortskartan Kolla	efter	uppdateringar	minst	2	ggr/år
Planer Uppdateras kontinuerligt
Primärkarta Uppdateras kontinuerligt
VA Uppdateras kontinuerligt
Data från Länsstyrelsen Kolla	efter	uppdateringar	en	gång/månad
Data från Skogsstyrelsen Kolla	efter	uppdateringar	en	gång/månad
Data från Riksantikvarieämbetet Kolla	efter	uppdateringar	en	gång/månad
Egen, kommunal data Mail med förfrågan om aktualitet skickas 

till berörda enligt särskild lista
 Tabell: Ajourhållning av databaserna    

När det gäller verksamhetsanknuten data ska den som ansvarar för data meddela GIS-
strategen	när	uppdateringar	behöver	göras.	Som	en	extra	 trygghet	ska	GIS-strategen	
hålla en lista med all data som ska uppdateras och föra in när uppdateringar görs. Vid 
behov kan GIS-strategen efterfråga och begära in nya uppdateringar från respektive 
verksamhet. Om informationen visar sig bristfällig kan GIS-strategen, i samråd med 
dataägaren,	ta	bort	informationen	från	Kartportalens	webbapplikationer.

Metadata
Metadata behövs för att hålla reda på var data kommer ifrån, hur gammal den är eller 
hur noggrann data är. I Geosecma for ArcGIS är det möjligt att lagra sådan information 
i	databasen.	Tidigare	kunde	denna	information	visas	i	webbapplikationerna	i	Kartpor-
talen, så att användarna kunde se när det senast uppdaterades eller vem som är ansva-
rig för informationen. Tyvärr har denna funktion försvunnit vid en uppdatering, men 
förhoppningar	finns	att	den	ska	komma	tillbaka.	Det	är	viktigt	att	denna	information	
fylls i för varje geoobjektsklass (lager) i databasen (där det inte är uppenbarligen onö-
digt).	De	uppgifter	som	ska	finnas	i	databasens	metadata	är	ålder	på	data,	vem	som	är	
ansvarig för data, vilken noggrannhet data har och vem som levererat data. Ägaren till 
respektive data ansvarar för metadata, medan det är personal med desktop-rättigheter 
som lägger in metadata i databasen.
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Behörigheter
GIS-systemet	består	av	olika	moduler	för	olika	användningsområden,	till	exempel	plan-
modul för detaljplanering och Ledning VA-modul för vatten- och avloppsledningar. 

Ansvar
Det är systemförvaltaren på Samhällsbyggnad som ansvarar för att rätt behörigheter för 
varje modul delas ut till rätt användare.

Enkät
Under	våren	2012	gjordes	en	enkät	om	användandet	av	dåvarande	Geosecmawebben.		
Efter det har det skickats ut en enkät varje vår (utom 2016) för att se hur användningen 
av GIS ligger till och om användningen ökar. Det sker en liten ökning varje år, men det 
finns	potential	för	att	ökningen	skulle	kunna	vara	ännu	större.	En	sådan	enkätundersök-
ning ska ske vartannat år för att se hur utvecklingen fortskrider. 

Ansvar
Det är GIS-strategen som ansvarar för att enkäten skickas ut och att den sammanställs 
efter att svaren kommit in.

Publika webbapplikationer
I	dagsläget	finns	några	publika	webbapplikationer	publicerade	på	kommunens	hem-
sida,	bland	annat	kommunens	badplatser	och	detaljplaner.	Det	finns	stora	möjligheter	
att visa upp mer av kommunens information och sätten att visa informationen utvecklas 
ständigt. Applikationerna ska ge samhällsinformation om Nybro kommun till invånare, 
både nuvarande och presumtiva, och till besökare. GIS-rådet beslutar, vid behov, vilken 
information	som	ska	läggas	ut	på	dessa	publika	webbapplikationer	och	i	vilken	priori-
teringsordning.

Ansvar
Kommunchefen	är	ansvarig	för	de	publika	webbapplikationerna.	

GIS-strategen	ansvarar	för	att	webbapplikationerna	produceras	och	underhålls.	Det	är	
dock respektive verksamhets ansvar att underrätta GIS-strategen om ny information 
och	eventuella	uppdateringar	av	den	befintliga	informationen.
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Utbildning Kartportalen
Grundutbildning
Grundutbildningen ska innehålla en enkel genomgång av de viktigaste funktionerna i 
Kartportalen. Samtliga förvaltningar och bolag ska erbjudas grundutbildning i Kart-
portalen via inbjudan på kommunens intranät. Utbildningen ska erbjudas varje må-
nad, förutom under semesterperioden. Utbildningen ska vara öppen för alla anställda 
i Nybro kommun och den kan även ses som en repetitionsutbildning för dem som gått 
utbildningen tidigare. 

Grundutbildning för nyanställda
Nyanställda ska i första hand få sin utbildning via den representant som ingår i GIS-
gruppen. I andra hand kan GIS-strategen anordna utbildningar över förvaltnings- och 
bolagsgränser om behovet uppstår. Det är givetvis också möjligt att anmäla sig till en 
vanlig grundutbildning som annonseras via intranätet.

Uppdatering av program
Då GIS-systemet uppdateras med nya funktioner eller större förändringar av de gamla 
funktionerna ska det i första hand informeras om detta i GIS-gruppen. GIS-gruppen får 
sedan samordna eventuell utbildning på de nya eller förändrade funktionerna. I vissa 
fall kan det räcka med ett ”nyhetsbrev” som går ut till de anställda, i andra fall kan det 
finnas	behov	av	utbildning.	I	första	hand	är	det	representanterna	i	GIS-gruppen	som	
står för utbildningen och i andra hand är det GIS-strategen. 

Fördjupad utbildning
Vissa användare kan behöva lite djupare kunskaper i Kartportalen för att kunna lösa 
sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det kan då bli aktuellt med fördjupad utbild-
ning	inom	vissa	specifika	områden,	till	exempel	i	de	olika	analysverktygen.	Dessa	ut-
bildningar anordnas efter behov och det är GIS-strategen som ansvarar för att utbild-
ningarna kommer till stånd.

Ansvar
Huvudansvarig för utbildning i Kartportalen är GIS-strategen.
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Utbildning desktop
Alla	nyanställda	som	ska	arbeta	i	desktop	ska	få	extern	utbildning	så	snart	som	möjligt	
i den eller de moduler som krävs för arbetet.

För att upprätthålla en hög kompetens inom området ska det anordnas fördjupningsda-
gar	minst	två	gånger	per	år	då	kommunen	tar	in	extern	kompetens	för	vidareutbildning	
och fördjupningar.

Desktopanvändare, framförallt administartörer, ska delta i användarträffar och konfe-
renser som gör att kompetensnivån upprätthålls och som gör att kommunen kan vida-
reutvecklas inom GIS-området.

Erfarenhetsutbyte med andra kommuner ska främjas.

Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev, GIS-nyheter, har skickats ut, främst till användare av GIS och medlem-
mar i olika grupper, men även till förvaltningschefer och VD:ar för bolagen för att de 
ska kunna vidarebefordra informationen till personer inom sin organisation som skulle 
kunna ha nytta av GIS. Nyhetsbrevet ska skickas ut minst varannan månad, men vid 
förändringar	som	gör	att	det	finns	mycket	att	informera	om	kan	det	skickas	ut	oftare.	
Det är GIS-strategen som är ansvarig för nyhetsbrevet.
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Liten ordlista
GIS
Ett	geografiskt	 informationssystem	(GIS)	är	ett	datorbaserat	system	för	att	samla	in,	
lagra,	analysera	och	presentera	geografiska	data.

Kartportalen 
En	samlingssida	för	kommunens	webbaserade	GIS	där	det	finns	åtkomst	till	flera	olika	
kartapplikationer

Webbapplikation 
I	detta	fall	en	webbaserad	karta	där	man	kan	söka	information	som	är	kopplad	till	en	
geografisk	plats.

Desktop 
I detta fall själva grundprogramvaran som används för att utveckla och hantera GIS.

Kriswebb 
Den	webbapplikation	som	ska	läggas	upp	på	Kartportalen	vid	en	eventuell	krissitua-
tion.

Metadata  
Data	om	data.	Används	för	att	beskriva	innehållet	och/eller	strukturen	för	en	viss	data-
samling.
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Bilaga	1

Ansvariga för  
upplägget i databasen
Denna lista syftar till att visa vem som är ansvarig för att data läggs på rätt ställe och i 
en bra struktur. Det är oftast någon annan som är ansvarig för själva data. Vissa data-
baser har en struktur som är låst av leverantören och måste följas för att uppdateringar 
ska fungera (systemstyrt). 

Databasnamn Förtydligande Ansvarig person
sde_BOU Lärande och kultur Lise Svensson
sde_geoplan Detaljplanering Systemstyrt/Respektive	handläggare
sde_GP Gata/Park Lise Svensson
sde_geopipe VA-ledningar Systemstyrt/Fredrik	Forsander
sde_gsd Kartor från Lantmäteriet Bengt-Olof	Johnsson
sde_KSF Kommunstyrelseförvaltningen Lise Svensson
sde_geostreet Lokal vägdatabas Bengt-Olof	Johnsson
sde_nybro Samhällsbyggnad Lise Svensson
sde_OMS Omsorgsförvaltningen Lise Svensson
sde_orto Ortofoton Bengt-Olof	Johnsson
sde_geopri Primärkartan Systemstyrt/Respektive	mätningsingenjör
sde_RTJ Räddningstjänsten Lise Svensson
sde_geofir Fastighetsinformationsregister Systemstyrt/Bengt-Olof	Johnsson
sde_tf VA Fredrik Forsander
sde_geoop Översiktsplanering Lise Svensson
sde_geoapp Applikationsdata Bengt-Olof	Johnsson
sde_geolocator Uppslagningsdata Bengt-Olof	Johnsson
sde_geoltf LTF-data Bengt-Olof	Johnsson
sde_geomaint Underhållsdata Fredrik Forsander
sde_geosys Systemdata Systemstyrt
sde_geopark Park och grönyta Systemstyrt/Johan	Nyd
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