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Visualiseringsgruppen består för närvarande av 15 personer. Vi har representation hos både 
kommuner och regioner samt ett par externa deltagare. Under verksamhetsåret har ett par 
nya medlemmar tillkommit. 
 
Vi har endast haft ett Teamsmöte under verksamhetsåret till följd av pandemin. I samband 
med det presenterade ett par av medlemmarna olika visualiseringslösningar de har infört 
eller är på väg att införa på hemmaplan. Dels visade Göteborgs stad sin hantering av 
delområdesdata i Microsoft PowerBI och dels visade Västerås stad sitt system för 
presentation av statistik på intranätet, med hjälp av ArcGIS. 
 
Eftersom vi på sistone träffats relativt sällan och många medlemmar är nya, så ägnades 
även en del tid åt presentation av varandra och nätverkande kring hur var och en jobbar med 
visualiseringsfrågor. En återkommande frågeställning avser det s.k. Tillgänglighetsdirektivet 
kring hur uppgifter som presenteras på webben kan göras tillgängliga för alla. Arbetet med 
detta kommer säkerligen att fortgå även under nästa verksamhetsår. Då hoppas vi även att 
vi åtminstone delvis kan återgå till att kunna ha fysiska träffar, vilket vi upplever har varit ett 
lyckats koncept: att någon medlem står som värd och kan presentera ett program som ofta 
är lokalt baserat och inbjuder till diskussion, ev. problemlösning och nya perspektiv.  
 
En återkommande fråga har även varit hur vi på bästa sätt kan sprida information och 
kunskaper till ksp-medlemmar utanför gruppen. Den seminariedag som arrangerades år 
2019 var mycket uppskattad och vi genomför gärna en ny sådan när omständigheterna 
tillåter detta. Det har även funnits förslag om att arrangera digitala möten, som kunde 
fokusera tydligare på en enskild frågeställning och samtidigt riktad mot en större grupp 
medlemmar.   
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