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Lite fakta om oss..

• Mät- och kart – hör till Miljö- och 

Byggkontoret

• 3 medarbetare – en GIS-ingenjör, en 

mätningsingenjör och en GIS-tekniker

• På MoB är vi totalt 10.5 personer



Historik..

• AutoKa PC – 3 st. användare

• 2003 inköptes 3 st. ArcCadastre

• AutoKa Vy – ca. 100 användare

• Tittskåp behövdes 

• EDP Miljöreda, Byggreda, Fastighet

• (ArcGIS Online)



KOMMUNENS AVSIKTSFÖRKLARING:

”IT-utvecklingen har medfört genomgripande förändringar av 

hela vårt samhälle. Informationstekniken har på kort tid vuxit 

in som en naturlig del i de flesta sammanhang och livsmiljöer. 

Att upprätthålla en myndighet eller kommun med allt vad som 

förväntas från medborgare, anställda, samverkande 

myndigheter och organisationer, blir allt mer komplext och 

ställer allt större krav på oss som organisation. 

Utveckling av vår kärnverksamhet bli allt viktigare och 

komplexiteten kring att hålla hög kompetens inom IT över tid 

för att stödja detta är svårt för en kommun enbart med egna 

resurser.”



Systemsäkerhetsanalys

• När ett nytt system skall införskaffas i 
kommunen måste en systemsäkerhets-
analys genomföras

• All geografisk data blev klassat

• Det tog mycket tid, men var bra för vi 
gick igenom våra rutiner

• PUL

• Personuppgiftsbiträdesavtal skrevs 
mellan Smedjebacken och Metria



Lösningen blev:

• Uppgradering av ArcCadastre till 

GEOSECMA 

• Tittskåp ingick (GEOSECMA Webb)

• GEOSECMA körs i Geoassistans



Avsiktsförklaring och säkerhetsanalys 

ledde till att vi ville:

• Frigöra personal på IT

• Kostnadseffektiv lagring av data

• Kostnadseffektiv drift och förvaltning

• Enkelhet i åtkomst

• Hög säkerhet

• Fokusera på vår kärnverksamhet

GIS som en tjänst



Tidplan – införande

• Sep 2014 installation av GEOSECMA i 
Geoassistans

• Nov 2014 konvertering GEOSECMA Karta 
(primärkartan)

• Dec 2014 – godkännande av installation

• Jan 2015 – första användarna

• Vår och sommar 2015 – fortsatt konvertering av 
data och successivt fler användare



Framtidstankar

• Koppling till KIR

• Fler användare av webbkartan –

både internt och externt

• Utökad användning – nya funktioner 

och ”kartor”





Tack!
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