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_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   F Ö R   2015 
 

GISS är en ideell förening som är öppen för den som vill stödja och/eller medverka i 

uppbyggnaden och användningen av GIS som ett verktyg i länets samhällsutveckling.  

 

54 myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2015, se 

förteckning. Medlemmarna är fördelade på 23 kommuner, 9 statliga och regionala 

organisationer samt 18 privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar t.ex.      

olika förvaltningar).   

 

Föreningen Geografisk informationssamverkan inom Stockholms län, GISS, bildades den 18 

februari 1994. Varje medlem representeras av en kontaktperson. Föreningen leds av en 

styrelse med 10 ledamöter. För den löpande verksamheten finns ett ”kansli” som på 

uppdragsbasis leds av en kanslichef tillsammans med ULI Service AB.  

 

Styrelse 
 

Ordförande  Rune Olsson  ROCAB AB 

Vice ordföranden Johan Reuterham Lidingö stad 

Sekreterare  Helena Nyman Upplands Väsby kommun 

Kassör  Lars Skog  Esri Sverige AB 

Ledamot  Annalena Hanson SWECO Position AB (barnledig 2015) 

Ersättare  Christoph Kircher SWECO Position AB under 2015 

Ledamot  Lina Delde  Värmdö kommun 2015-09-16 --                                

Ersättare  Tomas Stenberg Värmdö kommun t.om 2015-09-15 

Ledamot  Karin Ericsson Lantmäteriet 

Ledamot  Peter Lundin  Agima Management AB tom 18 okt 

Ersättare  Annalena Hanson Agima Management AB 19 okt -- 

Ledamot  Gabriella Skwarski   Tyresö kommun 

Ledamot  Helena Näsström TRF 

 

Valberedning Karin Ericsson Lantmäteriet, sammankallande 

  Cecilia Pettersson Haninge kommun 

  Karin Bergström Cartesia GIS AB 

   

Revisorer   Åsa Bruun  Upplands Väsby kommun 

  Roland Edbom Upplands Väsby kommun 

 

Revisorsuppleanter Ulrika Jalkemyr Solna Stad 

  Sofie Lagerlöf Upplands-Bro kommun 
 

 

Efter föreningsstämman har åtta styrelsemöten, varav ett konstituerande möte, hållits under 

verksamhetsåret.  
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Seminarier 

 

Årsmöte 

GISS-föreningen höll seminarium och årsmöte 19 februari i TV-husets lokaler på Gärdet. 

Hela 64 personer anmälde sig till årsmötet med tillhörande föredrag. Föredragen gav oss 

smakprov på hur SVT Pejl, Trafik Stockholm och Trafikverket använder geografisk 

information. Dessutom berättade Anders Söderman om sitt besök på Inspire konferensen i 

Aalborg 2014, stipendium ”årets omvärldsspaning”. Årets GISS-händelse delades ut till 

Länsstyreslen i Stockholm med deras lansering av karttjänsten Länskartan samt att all 

ingående data i tjänsten finns öppet tillgänglig som WMS-tjänster. 

 

 

Seminarium geodatatjänster med workshop 24 april 

Seminariet innehöll en rad intressanta föredrag; 

 

 Vilka geodatatjänster finns att tillgå? – en kavalkad av geodatatjänster, Lantmäteriet, 

Länsstyrelsen, SGU, SCB och Stockholms stad.  

 Exempel på hur geodatatjänster används; 

Hur används geodatatjänster hos en kommun (Norrtälje) och hos 

Länsstyrelsen, användningen av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster, 

Geodatatjänster i samband med Smart-city-konceptet.   

 Hur går man till väga och vad behöver man tänka på?  

Introduktion till tjänstekonceptet, Hur går man tillväga för att skapa 

geodatatjänster, Informations- och supporterfarenheter när det gäller 

geodatatjänster, En jämförelse av öppna geodatatjänster.    

 Framtiden  

Lantmäteriets tjänsteutveckling, Framtida WMS-tjänster som länkar till 

metadata, Framtidsidéer kring utveckling och användning av geodatatjänster.   

   

Två parallella workshops; 

 Användargrupp    

Genomgång av tillvägagångssätt för anrop av WMS-tjänster i MapInfo, Esri, 

QGIS,  Förklara begreppet SLD och caching, Hitta WMS-tjänster. 

 Teknikgrupp  

Praktiska övningar genom att skapa geodatatjänster, Erfarenheter av 

hanteringen av flera samtidiga geodatatjänster (WMS- och WFS-tjänster) samt 

implementering i en systemlösning, Standardiseringsfrågor angående 

webbkartografi, OGC – industristandard m.m.  

 

 

Seminarium digitalt GCM-nät i Stockholms län 25 nov 

Seminariet som hade 31 deltagare hölls 25 november i Ingenjörshuset i Stockholm. 

Semuinariet innehöll ettantal intresanta presentationer: 

 

 GCM-nät, NVDB och öppna data –Trafikverket. 

 Erfarenheter från digitalisering på Södertörn –Nordkonsult Astando. 

 Crowd sourcing som insamlingsmetod – Mapillary. 

 

http://www.giss.se/images/stories/seminarier/GCM-nat2015/giss_sem_gcm-nat_2015_trafikverket.pdf
http://www.giss.se/images/stories/seminarier/GCM-nat2015/giss_sem_gcm-nat_2015_nordkonsult-astando.pdf
http://www.giss.se/images/stories/seminarier/GCM-nat2015/giss_sem_gcm-nat_2015_mapillary.pdf
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 Samverkan kring digitalisering av GCM och uppdatering av NVDB – 

Södertörnskommunerna. 

 Användning av gång- och cykelnät vid skolval – Sweco Position. 

 Användning av GCM-nät i system för snöröjning åt kommuner - B&M 

Systemutveckling. 

 

After Work 

 

Under 2015 har GISS-föreningen fortsatt med After Work-träffar hos några 

medlemsorganisationer. Upplägget är som tidigare, intresserade träffas hos medlemsföretaget 

vid 15-tiden för att få se vad de arbetar med och för att få idéer och utbyta erfarenheter. 

Därefter avslutas besöket med mingel och tilltugg. Under år 2015 har fyra stycken After 

Work genomförts: 

o Sweco Position AB 14 jan 

o Esri Sverige AB 21 maj 

o Agima Management AB 19 okt 

o Lantmäteriet 15 sep 

 

Presentationer från After Work finns på GISS hemsida, under Aktiviteter. 

 

Internet 

 

Föreningens hemsida 

Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med vilka aktiviteter som har varit, samt 

vilka som är på gång.  

 

Facebook 

GISS finns på Facebook. Gå in på www.facebook.com och sök på GISS. 105 st personer ”Gillar” 

GISS. 

 

E-mail adress 

GISS-föreningens e-post är giss@giss.se. 

 

Övriga aktiviteter 

 

Bevakning av konferenser 

Styrelsemedlemmarna har under året bevakat ett antal konferenser och gjort resuméer i 

nyhetsbreven. 

 

o Position 2015 – Stockholm 17-19 mars 

o Geoinfo i Malmö 7 – 8 okt 

o STORSTHLM Geodataråds höstkonferens 5-6 nov 

o Esri Sverige AB användarkonferens, 22-23 sep 

 

http://www.giss.se/images/stories/seminarier/GCM-nat2015/giss_sem_gcm-nat_2015_sweco.pdf
http://www.giss.se/images/stories/seminarier/GCM-nat2015/giss_sem_gcm-nat_2015_bm_systemutveckling.pdf
http://www.giss.se/
http://www.facebook.com/
mailto:giss@giss.se
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Samarbete 

Även detta år har GISS haft träffar med KSL:s Geodataråds styrgrupp för att diskutera 

samarbetsformer inom geodataområdet. 
 

Kansliet 

Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin 

hjälp har Rune haft Helena Nyman, Upplands Väsby kommun (sekreterare) samt Lisa 

Samuelsson och Linda Mellgren i ULI:s kansli. Föreningen betalar Runes och ULI:s 

arbetsinsatser per timme enligt uppgjort avtal. Lars Skog har hand om föreningens bokföring 

och får ersättning för detta. 

Styrelsen har fortsatt med arbetsformen att styrelsemedlemmarna tar ansvar för olika 

ansvarsuppgifter t.ex. seminarier, hemsidan, nyhetsbrev, samverkan med KSL:s Geodataråd 

osv. Detta har gjort att arbetsfördelningen har varit mer jämnt fördelad inom styrelsen. 

 

Medlemskontakter  

Förutom kontakter vid seminarier, stämma och andra träffar har styrelsen fortsatt att 

sammanställa sådant som bedömts vara av nyhetsvärde i våra Nyhetsbrev. Dessa har 

publicerats på GISS hemsida. Två nyhetsbrev har publicerats under året. 

 

Ekonomi 

Utgående balans från 2015 uppgår till 441.158 kr. 

 

 

 

Stockholm   

2016-01-28 

 

Rune Olsson  

Ordförande GISS 


