
Välj GIS för hela organisationen
En GIS-plattform är ett stöd för processer i hela organisationen. Här har vi sammanställt behov och exempel 
på lämpliga programvaror för ett urval av roller i den kommunala verksamheten.

Roll Ansvar Behov
Lämpliga 
programvaror och appar

GIS-samordnare Driver och utvecklar användningen 
av GIS i kommunen. Tar fram 
långsiktiga strategier för GIS-
plattformens användning och den 
utförande organisationen.

Behöver få översikt av kommunens samlade 
behov och utmaningar inom geografisk 
information. Arbetar inte alltid själv i ett GIS, 
utan säkerställer att utförare och användare 
har tillgång till rätt programvaror, lösningar 
och tjänster.

ArcGIS Online

GIS-ingenjör  
och analytiker

Har teknisk och/eller analytisk 
kompetens, till nytta för alla 
kommunens verksamheter. Utför  
ofta tjänster på beställning eller  
mer löpande ajourhållning.

Avancerade verktyg där professionella 
användare kan hantera, organisera, utveckla 
och arbeta med kommunens kartor och 
geografiska data.

ArcGIS for Desktop,  
ArcGIS for Server,  
ArcGIS Online

Planeringsansvarig Planerar underhåll och skötsel av  
t.ex. kommunens parker, grönytor, 
gator, lekplatser och fastigheter.  
Sätter budget och följer upp 
kostnader.

Ett användarvänligt webbverktyg för att, 
skapa skötselplaner och knyta instruktioner  
till var, när och hur en åtgärd ska utföras och 
vad det får kosta.

ArcGIS Online

Personal i fält Underhåll och skötsel av t.ex. 
kommunens parker, grönytor,  
gator, lekplatser och fastigheter.

Mobilt stöd i surfplattan och ett lättarbetat 
gränssnitt anpassat för arbete i fält. Tillgång 
till anmärkningar och åtgärder samt möjlighet 
att återrapportera avslutat arbete direkt i fält.

Collector for ArcGIS

Kommunikatör, 
webbredaktör

Gör värdefull information  
lättillgänglig för kommunens  
invånare och företag.

Ett lättanvänt verktyg för att för att berika 
kommunens webbplats med inbäddade 
kartor som förstärker och förtydligar 
information.

ArcGIS Online,  
Esri Story Maps,  
AppStudio for ArcGIS

Förvaltningschef Verksamhets-, ekonomiskt och 
personellt ansvar för respektive 
förvaltning. Förverkliga 
kommunens gemensamma mål.

Ett enkelt gränssnitt där man via sin dator, 
surfplatta eller smartphone och med stöd av 
kartan får tillgång till relevanta och aktuella 
uppgifter om ansvarsområdets status.

ArcGIS Online,  
Operations Dashboard  
for ArcGIS,  
Explorer for ArcGIS

Politiker Lägger kommunens budget och  
skriver mandatperiodbeställning  
till tjänstemännen.

Ett enkelt gränssnitt där man via sin dator, 
surfplatta eller smartphone och med stöd av 
kartan får tillgång till relevanta och aktuella 
uppgifter om kommunens verksamhet och 
effekter av fattade beslut.

Operations Dashboard  
for ArcGIS,  
Explorer for ArcGIS

Kommuninvånare Boende i kommunen. Tillgång till tydlig och lättillgänglig 
information om kommunens verksamhet  
när och hur man vill – via webb, surfplatta  
eller smartphone. Dessutom smarta verktyg 
för självservice och dialog med kommunen.

Webbläsare och appar


