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Bakgrund

Allmänt
Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets
samordnande roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation
(geodataområdet).
Rådets sammansättning
Geodatarådet består av en ordförande och högst tretton andra ledamöter.
Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
1. generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten 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
2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som företräder kommunerna.
Rådets uppgift
Geodatarådet ska
1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade
informationsförsörjningen inom geodataområdet,
2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom
geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder,
4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om
informationsutveckling och tillhandahållande av information, och
5. medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk
miljöinformation. Förordning (2010:1771).
Aktivitet inom ramen av geodatarådets arbete med handlingsplan
För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin beskriver så beslutar rådet om
att utföra aktiviteter i en årlig handlingsplan. Vid geodatarådets möte den 28:e februari 2019
så arbetade geodatarådet med frågan om hur myndigheter skall kunna hantera information
utifrån totalförsvarets behov. Vid mötet tog MSB ansvaret för att driva frågan i en gemensam
aktivitet inom handlingsplansarbetet för den nationella geodatastrategin.
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Omfattning och resultat/effekt
Omfattning
Geodata har en viktig funktion inom totalförsvarsplanering genom att skapa underlag kring
tillgång och fördelning av resurser och förmågor. För att aktörsgemensamt bygga denna
förmåga i krisberedskapssystemet men särskilt i det civila försvaret är målet med sökt projekt
att:
- Identifiera behovet av informationsförsörjning inom geodataområdet för totalförsvarets
behov, för en robust beredskap i händelse av kris och krig.
- Utifrån detta tas en vägledning fram kring dels säker kommunikation, dels säker
informationsförsörjning av geodata och dels användning av lämplig teknik.
Resultat/effekter
Genom ett aktörsgemensamt arbete inom ramen för Geodatarådet i syftet med att uppnå målen
i den nationella geodatastrategin är de framtida effekterna att:
- Geografisk information har en naturlig del i planeringsarbetet inom totalförsvaret och
hanteras robust och säkert.
Detta leder till korrekt, tillförlitligt beslutsstödsunderlag av hög kvalitet.
- Ge ett verktyg för homogen metodik i planeringsarbetet.
Detta understöds av att aktörerna har tillförlitlig och säker tillgång till, och möjlighet att
använda geodata för strategisk planering liksom vid händelse av krig.
-Att säkerhetsanalys görs för omfattningen av uppdraget
-Att det går att kommunicera geodata på ett säkert sätt mellan aktörerna
- Att aktörerna inte begränsas av val av teknik
-Slutligen är målet att aktörerna har god kännedom kring information och säkerhetsklassning
av geodata samt behandling av aggregerade data samt att arbetet inriktas utifrån en
aktörsgemensamt framtagen vägledning.
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Idé om budget
Var myndighet står för sina egna personalkostnader. Kostnader för
uppdragsledare/konsult……
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Ansvarsfördelning
Beställare: Geodatarådet genom MSB:s försorg
Sammankallande:
MSB
Deltagare:
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Lantmäteriet
Trafikverket
Sjöfartsverket
Försvarsmakten
Polisen
Konsult (inte upphandlad)

5

Tidsperiod och resursbehov
En detaljerad aktivitetslista sätts upp för att lösa ut de mål och effekter som beskrivs i denna
aktivitet.
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Arbetsformer
Någon skall rapportera framdriften i aktiviteten inom ramen för geodatarådets
handlingsplansarbete varannan månad.
Det finns material/rapporter/vägledning som behöver läggas till grund för arbetet med denna
aktivitet. Som exempel på dessa är rapport från Geodatarådets handlingsplan 2018,
Informationssäkerhet och Totalförsvar 2b och redundans inom geodataförsörjningen,
vägledningar från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), metodstöd för
informationssäkerhet. I det metodstödet ingår även en vägledning för informationssäkerhetsklassificering.
Utöver ovan finns två pågående initiativ från MSB vilket är dels delad data, dels
blåljusprojektet, gemensam bakgrundskarta
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Risker
-

8

Sekretess
-

9

Utrustning och lokalisering
-

Filnamn: Aktivitet Informationssäkerhet och robust
teknikanvändning.docx
Mall från Tieto PPS (ME080, 5.0.0)

www.tieto.com/pps
Sida: 3 (3)

