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 senaste nytt… 
 

 
Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september 

 

 
 
Som en uppföljning av den tidigare 
genomförda kursen ”Konsten att  
sprida GIS” bjöd GISS in till en 
inspirationsdag på samma tema den  
24 september. Bland deltagarna fanns 
både de som gått kursen och ville fräscha 
upp sina kunskaper och de som inte 
tidigare hade haft tillfälle att gå kursen. 
Dagen började med att Torsten Hökby  
från Decerno gav en återblick från kursen 
med tyngdpunkt på: 
 

• Olika modeller för att sprida 
användningen av GIS i en 
organisation  

• Vad är en intraprenör? 
• Att vinna möten 

 
Dagen fortsatte med att representanter  
för Solna kommun och Tyresö kommun 
presenterade några exempel på hur man 
med inspiration från kursen arbetat med 

att sprida GIS-användningen bland 
kommunernas verksamheter. 
Därefter vidtog gruppvisa diskussioner 
runt fyra teman: 
 

• Samverkan 
• Regelverk 
• Personlig utveckling 
• Marknadens påverkan 

 
Genom ett snillrikt rotationssystem fick  
alla deltagare möjlighet att diskutera alla 
fyra frågeställningarna. Det blev livliga 
diskussioner som bland annat mynnade  
ut i en del idéer till nya aktiviteter för  
GISS som styrelsen tar med sig till 
verksamhetsplaneringen inför 2011. 
Sammandrag från diskussionerna hittar  
du här.  
Vi vill tacka Torsten Hökby som höll ihop 
dagen på ett mycket inspirerande sätt.  

 
 
 
 

http://www.giss.se/images/stories/seminarier/se012_101018_Sammanfattn._Insp.dag_24_sep_2010.pdf


KSLs Geodataråds höstkonferens 26 oktober 
 
Till KSLs Geodataråds årliga höst-
konferens hade i år representanter för 
länets samtliga kommuner slutit upp. 
Anledningen till detta var med all säkerhet 
presentationen av det samverkansavtal 
som nu har gått ut till kommunerna som 
reglerar det fortsatta samarbetet inom 
Geodatarådet. Tanken är att beslut ska tas 
av respektive kommuns kommunstyrelse 
innan året är slut så att avtalet kan börja 
löpa från och med 1/1 2011. Avtalets syfte 
är att klargöra Geodatarådets organisation 
och styrning, verksamhetsinriktning, 
personella resurser och administration 
samt finansiering.  
En nyhet från tidigare är att finansiering 
sker genom en årlig avgift med en rörlig 
 

 
del som baseras på antalet kommun-
invånare. 
 
Förutom samverkansavtalet 
presenterades även lägesrapporter och 
erfarenheter från ett antal aktuella projekt 
som Tätortskartan Stockholms län, 
RH2000 och Upphandling av flygbilder  
och ortofoto. Deltagarna fick också veta 
mer om några av Lantmäteriets 
utvecklingsprojekt, läget i arbetet med  
att ta fram nya ram- och ramavtal mellan  
SKL och Lantmäteriet samt en läges-
rapport från GIS-samverkan Södertörn. 
Mer om Geodatarådets verksamhet 
inklusive det nya samverkansavtalet  
hittar du på Geodatarådets hemsida.  
 

 
 

Seminarium om geodatautbyte 29 oktober 
 

 
Syftet med seminariet var att diskutera hur 
utbyte av geografiska data bör se ut i 
länet. Kan vi bättre förse regionen med 
geodata med en standard? Vilka modeller 
finns och används idag?  
Vad kan man tänka sig för modell i 
framtiden?  
 
Efter en introduktion av  
Gabriel Hirsch (Sweco)  
följde presentationer av  
Birgitta Olsson (Naturvårdsverket) 
Per Hampus (Spatial Technology) 
Reidar Ehrlin och Mikael Göthammer 
(båda från ESRI) 
Peter Axelsson (Digpro) 
Per Wingqvist (Astando) samt av 
 
 
 

 
Johan Esko (Metria) 
 
Förmiddagen avslutades med en 
gemensam diskussion om hur vi bör  
gå vidare med frågorna. 
 
Vi från GISS vill tacka alla våra föreläsare 
och deltagare för ett stort engagemang 
och för intressanta diskussioner. Ett extra 
tack till Johan Esko från Metria som ställde 
upp som extra föreläsare med bara någon 
timmes varsel. 
 
Program, minnesanteckningar och 
presentationer från seminariet hittar  
du här. 
 
 
 
 

http://www.kslgeodataradet.se/
http://www.giss.se/seminarier-moten


GEOINFO i Uppsala 10-11 november 
 
Konferensen GEOINFO 2010 hölls den 
10-11 november i Uppsala i det nya 
konserthuset, Uppsala Konsert& 
Kongress.  
 
Inledningsvis fick besökarna höra om ett 
framgångsrikt samarbete med 116 
nationer kring geologiska geodata 
(OneGeology), Microsofts egna kart-
hanterare MS Bing Maps och exempel på 
hur GIS kan rädda världen när det gäller 
klimatfrågan. 
 
Ett av temablocken som man kunde följa 
under de två dagarna var ”Öppen 
information i Europa” och som var upp-
delat i sex olika sessioner. Ett nytt och 
uppskattat inslag under en av sessionerna 
var en paneldebatt om hur vi ska öka till-
gängligheten till geodata. Ett antal före-
trädare för branschen, alla med starka 
åsikter i frågan, deltog.  
 
Även riksdagsledamoten Solveig Zander, 
som skrivit en motion om tillgängliga 
geodata, fanns med. Hon underströk 
vikten av att lyfta frågan om geodata, och 
dess avgörande betydelse för en mängd 
samhällsfunktioner och för ökad tillväxt,  
till politiker och in i samhällsdebatten. Men 
hon såg även faror för den personliga 
integriteten när olika data samkörs. 

I debatten framkom att Gävle kommun är 
på väg att besluta om att ställa sina data 
till förfogande för helt fri användning. 
Sanna Sparr-Olivier från Botkyrka 
kommun liksom Mathias Rantanen från 
Falkenbergs kommun var kluvna till detta. 
Sanna Sparr- Olivier menade att ett 
sådant beslut kommer att påverka alla 
kommuner i hela landet. 

Rolf Nordqvist från PSI Alliance, som vill 
utveckla återanvändningen av offentlig 
information, framhöll bland annat att 
prissättning på information och dålig 
tillgång till rådata är stora hinder i detta 
arbete. 
 

Stig Jönsson, Lantmäteriets general-
direktör, framförde bland annat att det  
är viktigt att lagstiftningen anpassas till 
modern informationsförsörjning. 
 
Khashayar Farmanbar från Agency 9 
menade att vi är i början av ett skede där 
frågan om tillgänglighet till geodata kan 
komma in i den politiska debatten. Han 
ansåg att ett mål är att någon politiker  
har detta som vallöfte. Han efterfrågade 
även en öppen standard för geodata. 
 
Under övriga sessioner fick deltagarna 
information om INSPIRE, Geodata-
portalen och andra portaler, geodata-
samverkan m.m. 
 
Under en avslutande session fick 
deltagarna själva i mindre grupper  
vara med och diskutera hur vi skapar 
förutsättningar för ökad användning och 
tillgänglighet till geodata (Open Space-
workshop). 
 
Ett annat temablock under Geoinfo 2010 
var Klimatanpassning, där deltagarna  
fick höra hur GIS kan ge ny kunskap och 
vara ett kraftfullt analysredskap. Bland 
annat redovisades hur GIS använts för 
detaljerade översvämningsanalyser åt 
Vattenregleringsföretaget för Ljungarn.  
 
En annan presentation visade hur GIS 
använts som redskap för att analysera  
alla de aspekter, t ex jordbruk, sjöfart,  
naturvärden och ökade översvämnings-
risker, som man behöver ta hänsyn till  
för den nya regleringen av Mälarens 
vattennivå vid ombyggnaden av Slussen. 
 
GIS-användare var ytterligare ett 
temablock och under sessionen 
Medborgardialog – data och information 
presenterades olika GIS- och 
webblösningar som ska leda till ökade 
möjligheter för medborgare att ta del av 
och ha inflytande i planering.  
 



Forskningsprojektet Barnkartor i GIS syftar 
till att utveckla en metod för att ge barn 
möjlighet att påverka planering genom att 
själva visa hur de använder och upplever 
sina utemiljöer direkt i GIS.  
 
 

Utställningen av vägprojektet Förbifart 
Stockholm kommer att presenteras i  
en webblösning med texter och kartor. 
Allmänheten ges på detta sätt en  
möjlighet att på ett enkelt sätt få tillgång  
till informationen i arbetsplanen. 

 
 

Missa inte GISS årsmöte 18 februari 2011 
 

 
 

GISS årsmöte med seminarier, hålls den 
18 februari kl 08.30 -13.00 preliminärt i 
Swecos lokaler på Gjörwellsgatan 22, 
Stockholm. Förutom de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna bjuder vi på  
ett antal aktuella och inspirerande  

föredrag med anknytning till temat  
”Ökad marknad för GIS?” samt gemensam 
lunch. Inbjudan med mer detaljer och 
information om hur man anmäler sig 
kommer att skickas ut till medlemmarnas 
kontaktpersoner i början av nästa år. 

 
 
 

 
 
 

Årets GIS-händelse, nominera en kollega på Din arbetsplats! 
 
Hur har ni använt GIS för att underlätta 
arbetet inom er organisation? Styrelsen 
kommer att utse årets GISS-medlem till 
den organisation som har bidragit till årets 
"GIS-händelse" inom regionen.  
 

Kanske finns det någon som har gjort en 
stor insats som Du tycker ska uppmärk-
sammas på Din arbetsplats?  
Tänk på att även små insatser kan ha  
stor betydelse! 
 

 
 

Fler kommande evenemang på GIS-området 
 
På ULI:s hemsida finns ett kalendarium 
som visar vilka GIS-evenemang som är  
på gång. 

Bevaka kalendariet under länken nedan 
och boka in intressanta seminarier.         
http://www.uli.se/aktiviteter/kalender 

 
 
 

http://www.uli.se/aktiviteter/kalender


Nytt på nätet 

 
 
För dig som gillar sociala medier finns  
nu GISS på Facebook. Gå in på 
www.facebook.com och sök på GISS  

En annan nyhet är att GISS-föreningen 
har bytt e-post adress till giss@giss.se 

så hittar du oss där. 
 

 
Julhälsning! 

 
När man närmar sig slutet av ett år 
kommer funderingarna vad har hänt under 
året och vad har jag bidragit med? Vi i 
styrelsen ställde oss samma fråga och 

sammanställde därför aktiviteter som vi 
genomfört de senaste åren för att se om 
GISS har lämnat några spår. Det var rätt 
många spår; 

2008 
Årsmöte – 14 mars; Kartans år 2008 - GIS 
i undervisningen 
- Projektstöd till Södertörns-  
  kommunerna 
- Projektstöd till Sigtuna kommun 
  Kursen ”Konsten att sprida GIS” - 
  aug - sep 
 
2009 
Kontaktpersonsträffen ”GIS till 
medborgarna, erfarenhetsutbyte”  
- 15 januari 
Förstudie Geodatacenter 
Workshop ”Regional samverkan om 
geografisk information” - 12 februari 
Årsmöte - 13 mars; Seminarium ”GISS - 
framtid, utveckling och samverkan” 
- GISS-stipendium – Sigtuna - Sveriges  
  äldsta stad spanar in i framtiden 
Kontaktpersonsträffar 21 augusti och  
23 oktober  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
GISS-föreningens Workshop 29 januari  
på temat "Regionalt geodatacenter för 
Stockholms län”. 
Årsmöte - 9 mars; Seminarium - 
”Samhällsnyttan med geodata”. 
Årets GIS-händelse – Stockholms 
Gatukontor - Cykelreseplaneraren. 
Ny hemsida 
Inspirationsdag på temat ”Konsten att 
sprida GIS” 24 september    
Seminarium om geodatautbyte 29 oktober  
 
Mer information om de seminarier och 
andra träffar som vi ordnat hittar du på 
GISS hemsida. 
 
Dessutom två nyhetsbrev per år där vi 
informerar vad vi har gjort och vad som  
är på gång. 
 
Efter sammanställningen känner vi oss 
säkra på att GISS sätter lite spår inför 
framtiden och att vi därmed i lugn och 
ro kan fira jul och nyår för att därefter  
ta nya tag. 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.facebook.com/
mailto:giss@giss.se
http://www.giss.se/seminarier-moten


GISS styrelse önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

 
 
 
En särskild hälsning och ett stort tack för all hjälp under året vill vi skicka till vårt kanslistöd 
Catharina Hansson. 
 
 
Rune Olsson, Gotlands kommun,  
ordförande 
 
Helga Hedén, Solna stad,  
vice ordförande 
 
Karin Ericsson, Lantmäteriet,  
sekreterare 
 
Lars Skog, ESRI S-GROUP,  
styrelseledamot, ekonomiansvarig 
 
Staffan Kjellman, Tyresö kommun, 
styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madelene Nilsson, SWECO Position, 
styrelseledamot 
 
Helena Näsström, Regionplanekontoret, 
styrelseledamot 
 
Jan Eriksson, Stockholms stad, 
styrelseledamot 
 
Johan Reuterham, Värmdö kommun, 
styrelseledamot 
 
Jenny Zaar, Golder Associates, 
styrelseledamot 
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