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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 2016
GISS är en ideell förening som är öppen för den som vill stödja och/eller medverka i
uppbyggnaden och användningen av GIS som verktyg i länets samhällsutveckling.
52 (54) myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2016, se
förteckning. Medlemmarna är fördelade på 23 kommuner, 9 statliga och regionala
organisationer samt 16 (18) privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar, t.ex.
olika förvaltningar). Siffror inom parentes avser antal medlemmar under 2015.
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
Vice ordföranden
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Rune Olsson
Annalena Wigge
Lars Skog
Helena Nyman
Johan Reuterham
Lina Delde
Eva Nord
Magdalena Hirsch
Gabriella Skwarski
Helena Näsström

ROCAB AB
Agima Management AB
Esri Sverige AB
Upplands Väsby kommun
Lidingö stad
Värmdö kommun
Lantmäteriet
Sweco Position AB
Tyresö kommun
TRF

Valberedning

Håkan Hedenvind
Cecilia Pettersson
Kristina Holmberg

Cartesia AB
Haninge kommun, sammankallande
Solna Stad

Revisorer

Åsa Bruun
Kennet Fredriksson

Upplands Väsby kommun
Sigtuna kommun

Revisorsuppleanter

Ulrika Jalkemyr
Sofie Lagerlöf

Solna Stad
Upplands-Bro kommun

Efter föreningsstämman har nio styrelsemöten, varav ett konstituerande möte, hållits under
verksamhetsåret.
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Aktiviteter under året
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Årsmöte 2016 samt
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krishantering
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After Work Metria
GISS nyhetsbrev
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Årsmöte 2017 samt
seminarium Framtiden
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Seminarier
Årsmöte
Torsdagen den 18 februari höll GISS årsmöte i Swecos trevliga lokaler på Gjörwellsgatan. I
samband med mötet arrangerades ett inspirerande seminarium på tema krishantering. Bland
föredragshållarna fanns Läkare utan gränser, Polisen, Trafikverket och MSB.
•
•
•
•
•

Poliskartan - Anders Lassi, Polisen
MSB-användning av GIS vid kris (presentation på hemsidan) - Ann-Charlotte Nylén,
MSB
Analys av konsekvenser för infrastrukturen vid höga flöden - Maria Novén,
Trafikverket
Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor - Mats Öberg, Statens
Geotekniska Institut
GIS i ett humanitärt sammanhang - Filip Linders, Läkare utan gränser

Svensk Geoprocess
Den 18 oktober arrangerade GISS i samarbete med SKL och Lantmäteriet ett seminarium om
samverkansprojektet Svensk geoprocess. Seminariet hade ett 60-tal deltagare som gavs
insikter i hur införandet av Svensk geoprocess kommer att påverka dem och deras
organisationer.
Representanter från bland annat Karlstads kommun, Lantmäteriet och konsultvärlden
berättade om nyttan med att införa Svensk geoprocess, mätningsanvisningarnas kopplingar till
HMK, tips hur man kommer igång mde införandet mm. Seminariet avslutades med en
workshop på temat ”Hur kommer vi igång?”, där ett antal grupper diskuterade kring nyttor,
stödfunktioner och samverkansområden. De frågor som diskuterades var:
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•
•
•
•

Vilken är den största nyttan med att införa Svensk geoprocess i din organisation?
Vilket stöd tror du att ni kommer att behöva från Samverkan Svensk geoprocess?
Kan vi länet hitta gemensamma arbetsformer för att på bästa sätt uppnå de
nyttoeffekter som Svensk geoprocess identifierat?
Fri diskussion med anknytning till Svensk geo-process?

Program, deltagarförteckning samt ett antal presentationer finns på GISS hemsida. Länk.

After Work
Trafikverket 22 mars
Trafikverket välkomnade oss på after work den 22 mars i sina lokaler på Solna strandväg 98.
Vi fick lyssna på Annelie Norlin som berättade om Trafikverkets hantering av mätdata för
omgivningskontroll, följt av Otto Åstrands föredrag om ”Analys av trafikdata från det
Nationella Trafikledningssystemet” och sedan höra Maria Varedian beskriva hur
trafikmätningar går till och hur trafikdata hanteras.
Efter en kort paus fortsatte vinnarna i kategori Bästa nytta för allmänheten i Hack for
Sweden, Sweco Positions Kristofer Sjöholm, att berätta om deras bidrag Cykel-ranking. Efter
det tog Patric Jansson vid och pratade om ökad efterfrågan på hastighetsdata. Åsa Eriksson
avslutade föredragen med att berätta om öppna data, data och geodatatjänster från
Trafikverket.
Metria AB 24 nov
Under sitt after work den 24 november visade Metria flera goda exempel på hur de använder
geodata från många olika producenter i sina analyser.
Vi fick bland annat se hur de använt geodata för att planera en vindkraftspark och vad man
kan upptäcka om Eskilstuna ån med hjälp av geodata. Även Metrias sätt att samla in
information i fält väckte mångas intresse, liksom deras verksamhet inom detaljplanering.

Studieresa London 23-26 mars
På eftermiddagen 23 mars reste 40 deltagare från 27 olika medlemsorganisationer till London
för att under tre dagar besöka ”GeoBusiness Show”. Konferensen som pågick under två dagar
hade 23 föredrag, 88 workshops, flera paneldebatter samt en utställningshall med 170
utställare vilket gjorde att deltagarna hade fullt upp med att vara med på så mycket som
möjligt. Sista dagen ordnade GISS en workshop, där deltagarna i mindre grupper diskuterade
mässan rent allmänt och jämförde den med andra svenska mässor, till exempel Kartdagarna
och GeoInfo. På GISS hemsida finns en detaljerad reseberättelse och resultat från
efterföljande workhop. Länk
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Internet
Föreningens hemsida
Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med de 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. 126 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:
• KSL:sGeodataråds vårkonferens 12 maj
• Kartdagarna 26-28 april
• Geoforum 4-5 oktober
• Inspire conference 2016 26-30 september
• KSL:s Geodataråds höstkonferens 18 november
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 jämn fördelad inom styrelsen.
Medlemskontakter
Förutom kontakter vid seminarierna, stämma och andra träffar har styrelsen fortsatt att
sammanställa sådant som bedömts vara av nyhetsvärde i våra nyhetsbrev. Två nyhetsbrev har
under året publicerats på GISS hemsida.
Ekonomi
Utgående balans från 2016 uppgår till 387.156 kr.

Stockholm
2017-01-31
Rune Olsson
Ordförande GISS
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