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Yttrande över remiss Ny nationell geodatastrategi
GIS-väst tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på förslaget till ny
nationell geodatastrategi.
Som helhet delar GIS-väst inriktningen i den nya Nationella geodatastrategin och
dess fokus på öppna, lättillgängliga och lättanvända geodata och tjänster. Detta har
en avgörande betydelse för många av de utmaningar som Sverige står inför inom
flera samhällsområden.
Vision
Vad gäller geodatastrategins vision så ställer sig GIS-väst bakom denna men skulle
vilja att den kompletterades så att den nationella infrastrukturen i framtiden inte
bara möjliggör digitala samhällsprocesser utan också effektiva sådana.
”Effektivare samhällsbyggnadsprocess”
Det är bra att ”Digitalisering inom offentlig förvaltning” finns med som en viktig
samhällsutmaning i strategin. Däremot tycker vi att fokus i förslaget enbart ligger
på digitalisering och tillgång till geodata. Det som saknas är frågeställningar till det
som bland annat tas upp i projektet Smart Built Environment. Det vill säga hur
samhällsbyggnadsprocessen kan bli effektivare genom att man arbetar bort
”skarvar” mellan de olika skedena och hur kopplingar mellan GIS och BIM hanteras.
Detta är en mycket viktig nationell fråga där det finns stora ekonomiska
incitament.
Den geografiska informationen inom samhällsbyggnadsprocessen måste kunna
lagras och förädlas från tidig planering till byggande och förvaltning. Här spelar
datautbytesformat och objektorienterade informationsmodeller en stor roll. Här
kommer arbetet med nationella standarder såsom Svensk Geoprocess, BSAB,
kopplingar däremellan och vidare arbete med kommunala profiler av CityGML in
(beskrivs i Mål 3a). För att lyckas kan det behövas förändringar i lagstiftning för att
etablera enhetliga modeller på nationell nivå. I till exempel Danmark och Norge
finns tydligare nationella riktlinjer.
Således skulle man även kunna addera en ny samhällsutmaning som kallas
”Effektivare samhällsbyggnadsprocess” (vilket inte är samma som "Digitalisering av
offentlig förvaltning”).
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”Regionala geodataråd”
Som regional GIS-förening ser GIS-väst att man är en del av den samverkan på
geodataområdet som beskrivs under geodatastrategins mål 4. Särskilt vad gäller
mål 4E Stimulera ett regionalt/lokalt engagemang, där bildandet av ”regionala
geodataråd” beskrivs. Utöver regionala GIS-föreningar finns även Läns-MBKföreningar/-nätverk som också är en del i ett regionalt samverkansperspektiv.
Att regionala geodataråd är satt inom citationstecken tolkar vi som att det ännu
inte finns någon tydlig beskrivning av hur sådana råd kan komma att sättas samman
eller hur de ska organiseras och ledas. Det är bra att det finns regionala
förankringspunkter för den nationella strategin men det är viktigt att dessa
geodataråd beskrivs på ett tydligt sätt. De regionala skillnaderna är stora vad gäller
samverkan på GIS- och geodataområdet idag och även inriktningen på den
samverkan som finns etablerad skiljer sig åt.
De kommande regionala geodatarådens agendor kan man bara spekulera i, men
sannolikt kan man inte rakt av översätta med GIS-västs och/eller läns-MBKs
respektive agendor. GIS-föreningar idag arbetar mycket med nätverkande,
fortbildning och marknadsförande av GIS. Att utgöra remissinstans kan komma att
kräva ett annat upplägg än dagens. En modell kan vara att rådet bemannas med
några styrelseledamöter från varje förening. På så vis kan man skapa en bredare
förankring.
Dock ser vi mycket positivt på att man tänker regional förankring i den nationella
geodatastrategin. Vi behöver få klarlagt vilket mandat som krävs och hur man bäst
får detta förankrat, så att de olika regionala geodataråden agerar likvärdigt.
FoU
När det gäller forskning och utbildning (utveckling), anser vi att det saknas en del
av den förklarande text, som utvecklar det man åsyftar vad gäller mål 4A (f).
Forskning och utbildning är en mycket viktig del i den användning av geodata som
pågår på universitet, högskolor och forskande institut med flera. Framförallt är
tillgången till fria geodata, en fundamental bas i den utveckling som vi ser idag. Vi
efterlyser därför en mer utvecklad beskrivning av hur man ser på detta område i
den nationell geodatastrategin.
Eric Jeansson
Ordförande GIS-väst
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