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UPPDRAGSBESKRIVNING  

AKTIVITET INOM RAMEN AV GEODATARÅDETS HANDLINGSPLAN 2021 

Plan för förvaltning, utveckling och gemensam kommuni-

kation kring tjänsten KARTOR FÖR KRISBEREDSKAP 

OCH BLÅLJUS 

1. Bakgrund 

Allmänt 

Geodatarådet finns och ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande 

roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation 

(geodataområdet). Rådet består av Lantmäteriets generaldirektör, som är 

ordförande, generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten, Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 

Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 

Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket och Trafikverket, eller 

den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, och en ledamot som 

företräder länsstyrelserna och två ledamöter som företräder kommunerna. 

Boverket är adjungerad till Geodatarådet. 

Rådets uppgift 

Geodatarådet ska 

• Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade in-

formationsförsörjningen inom geodataområdet 

• Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom 

geodataområdet 

• Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen 

av standarder 

• Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om 

informationsutveckling och tillhandahållande av information 

• Medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och ut-

byte av geografisk miljöinformation. Förordning (2010:1771). 

Aktivitet inom ramen av geodatarådets arbete med handlingsplan 

För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin för 2021-2025 

beskriver så beslutar Geodatarådet om att utföra aktiviteter i en årlig hand-

lingsplan. 
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MSB har, i samarbete med Lantmäteriet och Trafikverket, tagit fram rekom-

mendationer gällande kartstöd före, under och efter en händelse. Rekom-

mendationerna skapar förutsättningar för effektivare insatser för krisbered-

skap och blåljus nationellt. MSB har publicerat en webbsida som presenterar 

relevant information. Aktiviteterna nedan beskriver hur vi fortsatt ska driva, 

förvalta och utveckla arbetet. 

Vad vi vill uppnå med tjänsten: 

• Säkerställa tillgång till aktuella och kvalitetssäkrade nationella geo-

data för krisberedskap och blåljus. 

• Ökad samverkan mellan berörda myndigheter gällande geodataför-

sörjning för blåljus och krisberedskap. 

Så här når vi dit: 

• MSB leder och driver arbetet gällande geodataförsörjning för krisbe-

redskap och blåljus tillsammans med berörda myndigheter och andra 

verksamheter.  

Målsättning för 2021 

• Målet med aktiviteterna i handlingsplanen är att skapa ökade insikter 

kring användningen av nationella, enhetliga, aktuella och kvalitets-

säkrade geodata för krisberedskap och blåljus. Målgrupper är rädd-

ningspersonal, ambulanspersonal, ledning och tjänstemän på myn-

digheter, kommuner och regioner.  

• Skapa ett transparant system till förbättring av tjänsten. 

 

Aktiviteter 2021: 

För att nå målsättningar så kommer vi genomföra två olika aktiviteter 

Aktivitet 1 och 2 

• Genomföra ca 3-5 webinarier efter deltagarnas behov med en regel-

bundenhet under året. 

• I samband med Lantmäteriets möte med användargrupp blåljus un-

der 2021 kommer en punkt kring förbättring av tjänsten kartor för 

krisberedskap och blåljus finnas med på agendan. Förslagen skickas 

till MSB för prioritering. Prioritering av vilka förslag som kan ge-

nomföras sker genom MSB:s försorg och en gång per år.  
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2. Omfattning av aktiviteten och förväntat resultat/ef-

fekt samt hur aktiviteten bidrag till Sveriges genomfö-

rande av Agenda 2030 och de Svenska miljömålen 

Omfattning 

• Upprätta en plan för förvaltning och utveckling tjänsten.  

 

• Arbeta med information efter en upprättad kommunikationsplan 

 

Resultat/effekter/nytta 

Effekterna som skall erhållas är dels att vi får en planerad förändring av 

tjänsten som uppfyller aktörernas behov och förväntan. Planen skall ge en 

process där vi samlar in behov och förväntningar. Effekten skall vara fler 

användare av det kartmaterial som presenteras på hemsidan. 

Bidrag till Sveriges genomförande av agenda 2030 och de 

svenska miljömålen 

Här beskriver vi hur aktiviteten bidrar till Sveriges genomförande av 

agenda 2030 och de svenska miljömålen. 

Exempel: 

Denna aktivitet bidrar till Sveriges genomförande av agenda 2030 genom 

att 

• Bidra till förbättring vid mål 11, hållbara städer och samhällen och då 

särskilt delmål 11.B implementera strategier för inkludering, resursef-

fektivitet och katastrofriskreducering.  

• Bidra till förbättring vid mål 16 fredliga och inkluderande samhällen 

och då särskilt delmål 16.10, säkerställa allmän tillgång till information 

och skydda de grundläggande friheterna. 

3. Idé om budget 

Var myndighet står för sina egna personalkostnader. 

4. Ansvarsfördelning 

Styrgrupp 

MSB 

Lantmäteriet 

Trafikverket 
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5. Tidsperiod och resursbehov 

Aktiviteten pågår under 2021. Resurserna framgår utifrån ansvarsfördel-

ningen. 

6. Arbetsformer 

Sammankallande för arbetsgruppen leder det operativa arbetet i aktiviteten. 

Sammankallande eller annan utsedd skall rapportera framdriften i aktivite-

ten inom ramen för geodatarådets handlingsplansarbete varannan månad. 

 

Styrgruppen sätter ramarna för aktiviteten. Möte mellan arbetsgrupp och re-

ferensgrupp sker en gång per tertial.  

7. Risker 

Beskrivning av de största riskerna för att aktiviteten inte går att genomföra. 

Exempel: 

• Tid avsätts ej för aktiviteten 

 

 

 

 


