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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Projektet ”Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för 

samverkan vid kriser – en del av den digitala agendan” har pågått sedan 2015 och är nu inne på det 

tredje och sista året. Projektet riktar sig mot kommunerna i Norr- och Västerbotten och syftar till att 

stärka kommunernas förmåga att inom ramen för det geografiska områdesansvaret höja kunskapen och 

förmågan att använda digital geodata före, under och efter en kris. Projektet leds av Lantmäteriet och 

finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap via EU medel. 

 

Mer information om projektet finns att hitta på Lantmäteriets hemsida under följande adress: 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/tryggt-och-sakert/ 

 

1.2 Syfte 

Under projektets första år identifierades hur nuläget såg ut kopplat kommunernas förmåga att använda 

geodata i händelse av kris. Under 2016 genomfördes dels en utbildningsinsats i form av webinarer med 

olika teman och dels praktiskt arbete utifrån ett krisscenarie. I Kommuns kommuns fall var scenariet 

”Krisscenariets namn”. Målet med det praktiska arbetet var att ta fram en eller flera digitala kartor som 

skulle kunna vara till stöd innan krisscenariet har inträffat. I det praktiska arbetet ingick även att 

diskutera och analysera ”mjuka frågor” som internt samarbete inom en kommun kopplat till kris och 

användning av geodata. 

 

Under 2017 ligger fokus inom projektet på att genomföra ett träningstillfälle då förmågan att använda 

geodata i händelse av kris ska övas och på att ta fram en kommunspecifik handlingsplan. På kort sikt 

syftar handlingsplanen till att alla kommuner skall vara väl förberedda inför övningstillfället. På längre 

sikt ska handlingsplanen ligga till grund för det fortsatta arbetet för varje kommun att även efter 

projektets slut fortsätta utveckla sin förmåga att använda geodata i händelse av kris. 

 

2 Vision och Mål 

2.1 Vision 

Här beskrivs visionen 

2.2 Mål 

Här beskrivs mål (ca 3-5st) 

  

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/tryggt-och-sakert/
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3 Strategier 

3.1 Inledning - strategier 

Här beskrivs de strategier som ska tillämpas för att vägen till att uppnå det uppsatta målen ska bli så 

enkel som möjligt.  

3.2 Rubrik för strategi nr 1 

Kort beskrivning av strategi nr 1. Välj inte allt för många strategier. Det viktiga är att strategierna tydligt 

belyser vilka ”vägval” som ska göras för att nå målen. 

3.3 Rubrik för strategi nr 2 

Kort beskrivning av strategi nr 1 

 

 

4 Kritiska framgångsfaktorer 

4.1 Inledning kritiska framgångsfaktorer 

De kritiska framgångsfaktorerna kompletterar strategierna genom belysa vad som behöver finnas på 

plats för att det ska bli möjligt att lyckas uppnå målen. Det kan handla om såväl handgripliga saker som 

data, hårdvara och mjukvara men även om saker man inte kan ta på som till exempel kompetens. 
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4.2 Organisation och roller 

4.2.1 KFF 2.1 – Rubrik för kritisk framgångsfaktor 

4.2.2 KFF 2.2 - Rubrik för kritisk framgångsfaktor 

4.2.3 …  

4.3 Kompetens 

4.3.1 KFF 3.1 - Rubrik för kritisk framgångsfaktor  

4.3.2 KFF 3.2 - Rubrik för kritisk framgångsfaktor 
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4.4 Teknik - GIS och IT 
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4.5 Geografisk information 
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5 Handlingsplaner 

5.1 Inledning handlingsplan 

I handlingsplanen finns de kritiska framgångsfaktorerna nedbrutna till vilka aktiviteter som krävs för att 

ta fram de resultat som måste finnas på plats för att det ska bli möjligt att uppfylla de uppsatta målen. 

Den kortsiktiga handlingsplanen beskriver vad som behöver göras för att vara väl förberedd inför det 

träningstillfälle som ska genomföras hösten 2017. Den långsiktiga handlingsplanen beskriver de 

aktiviteter som behöver genomföras för att uppfylla samtliga kritiska framgångsfaktorer. 

5.2 Aktiviteter handlingsplan på kort sikt 

KFF nr Aktivitet Ansvarig Klart senast 

    

    

    

    

    

 

 

5.3 Aktiviteter handlingsplan på längre sikt 

KFF nr Aktivitet Ansvarig Klart senast 

    

    

    

    

    

 


