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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018
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.
59 (56) myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2018, se
förteckning. Medlemmarna är fördelade på 24 kommuner, 14 (12) statliga och regionala
organisationer samt 19 (17) privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar t.ex.
olika förvaltningar). Siffror inom () är antal medlemmar 2017.
Nya medlemmar under året är bl.a. KartLogik AB, LS Communication, Norconsult AB,
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, Swedavia AB och Telia Sverige AB.
Föreningen Geografisk informationssamverkan inom Stockholms län, GISS, bildades den 18
februari 1994. Varje medlemsorganisation 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 Geoforum Sverige (tidigare namn ULI
Service AB).
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Efter föreningsstämman har tio styrelsemöten, varav ett konstituerande möte och fyra
telefonmöten, hållits under verksamhetsåret.
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Aktiviteter under året

Årsmöte GISS
After Work Norconsult
Astando AB
Seminarium
ledningsinformation
After Work Decerno AB
Studieresa Rotterdam &
Den Haag
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After Work Metria AB
GISS nyhetsbrev
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Årsmöte
Onsdagen den 14 februari höll GISS årsmöte i Swecos lokaler på Gjörwellsgatan med hela 66
deltagare. Efter årsmötet hölls ett seminarium med ett antal olika föredrag:
 Omvärldsspaning i geodatabranschen, Susanne Nellemann Ek, Geoforum
 Demografiska statistikområden – kombinerad statistik och geodata för att beskriva
Sverige, Stefan Svanström, SCB
 Konsten att knyta ihop BIM och GIS, Björn Pihl, Swedavia
 Digitalisering för alla framåt, Lars Malmestål, Järfälla kommun
 Från standard till bestämmelsedatabas, Anders Hallmén, Sollentuna kommun
 Så kan den framtida digitala samhällsbyggnadsprocessen se ut, Eva Nord,
Lantmäteriet
Föredragen finns som vanligt presenterade på GISS hemsida.
After Work
Norconsult Astando AB 8 mars
Deltagarna fick information om ISY-Road som är en webbaserad vägnätsredigerare som bl.a.
synkar data med NVDB samt ISY-Map som är Norconsult Astandos webbGIS-plattform. Till
After Worken var 16 personer anmälda. Presentationerna finns att tillgå på GISS hemsida,
här.
Decerno AB 29 aug
Decerno berättade om vad de arbetar med genom ett antal föredrag:
 En framtidsblickande dragning om mikrosatelliter, drönare - hur vi ska nyttja det här?
 Lagarbete inom utveckling
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 Ruttplanering och optimering – hur kan detta förenkla vardagen?
Till After Worken var 18 personer anmälda. Presentationerna finns att tillgå på GISS
hemsida, här.
Lantmäteriet 11 okt
GISS hälsade på i Lantmäteriets nya lokaler i Hammarby Sjöstad och fick stifta bekantskap
med den verksamhet som pågår på Lantmäteriet i Stockholm genom föredragen:
 Geocellen och de insatser som Lantmäteriet bidragit med för att begränsa och
bekämpa sommarens skogsbränder
 Presentation om de regeringsuppdrag som Lantmäteriet fått för att påskynda
digitalisering av samhällsbyggandsprocessen, bland annat
kompetenssatsningsuppdraget och den framtida nationella plattformen för
geodataaccess.
Till träffen var 40 personer anmälda. Presentationerna finns att tillgå på GISS hemsida, här.
Metria AB 5 dec
Deltagarna bjöds på fyra intressanta presentationer;
 Hur GIS kan användas i skoglig verksamhet vid bedömning av risker vid bränder och
stormskador
 3D-representation av detaljplaner
 Metrias nya webbkarta, GeoVis
 Genomgång av hur nya Nationella Marktäckedata (NMD) kan användas (fria dataset)
Till träffen var 20 personer anmälda. Presentationerna finns att tillgå på GISS hemsida, här.
Seminarium
Seminarium ledningsinformation 23 maj
GISS bjöd in till ett heldagsseminarium på tema ”Ledningsinformation” där kommuner,
myndigheter och konsulter berättade om hur de använder kartor och GIS inom området:
 Viktiga erfarenheter att beakta vid bredbandsutbyggnad, Björn Bodin, Lantmäteriet
 Ledningsdata med fokus på 3D-redovisning, Sven Vasseur, Lantmäteriet
 Ledningskollen (PTS perspektiv) historia, funktionalitet, statistik, nyheter och
utvecklingsplaner, Lennart Haggård, Decerno AB
 Presentation och införande av InCheck på Södertörns Fjärrvärme AB, Sven-Åke
Andersson, Södertörns Fjärrvärme AB, Lina Ridderström och Arne Westin, Decerno
AB
 Hur Svenska Kraftnät AB använder geografisk information, Marcus Liljeberg,
Svenska Kraftnät
 GIS och tjänster en del av verksamheten på Stockholm Vatten och Avfall, Jenny Hylin
 Ledningshantering inom VA på Botkyrka kommun, Christer Silver Holmberg,
Botkyrka kommun, Marie Ansmo, VA-utveckling AB
 Vem gräver här? – exempel från Telge Energi, Magnus Jernberg, Norconsult Astando
AB
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Studieresa
Rotterdam & Den Haag 26-28 september
I slutet av september åkte 40 representanter från 33 olika medlemsorganisationer på en
studieresa till Rotterdam och Den Haag i Nederländerna för att lära mer om hur några företag
och myndigheter där jobbar med GIS, geodata, BIM, 3D, öppna data, m.m. Vi mottogs varmt
och generöst av våra värdar, och även av vädergudarna, och ﬁck två intensiva, lärorika och
roliga dagar. Med i bagaget hem fanns både nya insikter, nya kontakter, inspiration och
möjligtvis även en och annan edamer, gouda och stroopwafel. En detaljerad och inspirerande
reseberättelse finns att läsa på GISS hemsida, här.
Internet
Föreningens hemsida
Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med de aktiviteter som är på gång och som
genomförts.
Facebook
GISS finns på Facebook. Gå in på www.facebook.com och sök på GISS. 147 (142) st personer
följer oss.

E-mail adress
GISS-föreningens e-post är giss@giss.se.
Stipendium
I syfte att bidra till våra medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT, fanns det möjlighet att
söka stipendiemedel från GISS för att till exempel delta på en konferens, gå en utbildning
eller genomföra någon annan aktivitet som du annars inte hade kunnat göra.
För 2018 fanns det totalt 20 000 kr i stipendiemedel att söka.
En person från Täby kommun ansökte om stipendium för att gå en QGIS-kurs, ansökan gäller
kursavgiften. Ansökan beviljades mot att kursen genomfördes under 2018.
Utvecklingsstöd
I syfte att underlätta vid uppstart och genomförande av utvecklingsprojekt inom GI/GIT som
bedrivs i samverkan mellan, eller på annat sätt gynnar, flera medlemsorganisationer, finns det
möjlighet att söka utvecklingsstöd från GISS.
För 2018 fanns det totalt 20 000 kr i utvecklingsmedel att söka.
Stockholm stad ansökte under året om stöd för uppsättning av en 3D-testmiljö. Ansökan
avslogs dock p.g.a. att projektidén ej omfattade flera medlemsorganisationer, vilket är ett
kriterium för utvecklingsstödet.

4

Årets GIS-händelse
Årets GIS-händelse uppmärksammades i samband med internationella GIS-dagen. Priset gick
till Sollentuna kommun med motiveringen: ”För att de har digitaliserat alla sina detaljplaner
och byggt upp en plandatabas som används internt inom kommunen”. Vinnaren kommer att
uppmärksammas på årsmötet.
Kansliet
Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin
hjälp har Rune haft Helena Nyman, Ragn-Sells Avfallsbehandling AB (sekreterare) samt Lisa
Samuelsson i Geoforum: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, AW, hemsidan, nyhetsbrev 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 årets två Nyhetsbrev. Dessa har
publicerats på GISS hemsida.
Ekonomi
Utgående balans från 2018 uppgår till 317 661 kr.

Stockholm
2019-01-17
Rune Olsson
Ordförande GISS
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