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Senaste nytt från GISS-föreningen
Rapport från seminarium och årsmöte
Den 7 mars anordnades ett seminarium på tema ”GIS i mobila tillämpningar” hos Kista
Science City AB. Seminariet inleddes av Håkan Ozan, Stockholms stad med en
introduktion till de mobila lösningar och projekt som idag finns och pågår inom staden.
Deltagarna delades därefter upp i två grupper. En grupp gick iväg för att se olika GIStillämpningar i handdatorer tillsammans med Tomas Bennich, Kista Science City. Den
andra gruppen fick ta del av exempel från den slutrapportering av benchmarking-projektet
om detaljplaner på Internet som Katarina Lindgren tillsammans med Bo Wanngård tagit
fram. Presentationen som innehöll filminslag med intervjuer med några
kommunrepresentanter mottogs med stort intresse. Den färdiga presentationen ska senare
läggas på vår hemsida. Därefter fick Per Odell och hans medarbetare på Gold Ware, som
nya medlemmar för i år, tillfälle att presentera sig och sin verksamhet. Sedan redogjorde
Torsten Hökby, Decerno för arbetet med Södertörnskommunernas GIS-strategiprojekt.
Vid det efterföljande årsmötet fastställdes verksamhetsplanen för år 2006 och styrelsen fick
gehör för sina förslag, bl. a. att projekt som har en långsiktig nytta för medlemmarna ska
prioriteras, och att aktiviteter som ökar kunskapen hos ledande befattningshavare om vilken
nytta GIS kan ha i deras verksamhet borde genomföras. Målsättningen är att vid några
kontaktpersonsträffar/workshops fånga intressanta projekt som ska bidra till medlemmarnas
verksamhetsutveckling. Även ett förslag om utlysning av stipendium gillades.

Boka in vårseminariet redan nu!
Tisdagen den 16 maj på eftermiddagen planeras ett vårseminarium, preliminärt på det i
dagarna aktuella temat Risk-GIS. Boka därför redan nu in eftermiddagen för intressanta
GIS-presentationer om smittspridning, riskanalyser, krishantering och dylikt. Programmet är
inte bestämt än så det återstår att se om allt går i lås.

Lösenordsskydd på hemsidan
Styrelsen föreslår att lösenordsskydd införs på hemsidan för material som enbart ska vara
åtkomligt för medlemmarna. En anledning kan vara att materialet är finansierat med
betydande föreningsresurser och därför ska ses som en medlemsförmån. Mer information
om detta kommer då detta införts.

Projektidéer?
Styrelsen har gett kansliet i uppdrag att inom kort lägga in möjligheten att via hemsidan
skicka in några enkla rader om en projektidé som du och dina kollegor har. Hoppas du
tycker att det förenklar era kontakter med föreningen.
Postadress
GISS
Box 47700
117 94 STOCKHOLM

Besöksadress
Årstaängsvägen 17

Telefon
08-685 57 37
070-537 57 37

Epost

Telefax
08-653 33 78

Postgirokonto
138 79 69 - 7

_______________________________________________________________________________________________________________

Dagsläget för pågående projekt
Benchmarking-projektet: En mycket lyckad och uppskattad slutredovisning av projektet
med filminslag genomfördes på seminariet den 7 mars. Det fullständiga materialet ska
förstås läggas på hemsidan så att alla kan ta del av det. När detta blir klart är svårt att säga
på grund av det omfattande arbete som återstår för att få redovisningen komplett.
Materialet kommer att vara åtkomligt under menyvalet Verksamhet/Pågående projekt på
hemsidan, dvs. under länken http://www.geoforum.se/page/167/187/477 .
GIS-strategiprojektet: Projektarbetet är avslutat och vid seminariet den 7 mars fick vi en
redovisning av Torsten Hökby, Decerno som varit projektledare för projektet. Projektet
resulterade i en strategisk plan för spridning av GIS med syfte att arbeta för att öka
användningen av GIS i verksamheter som idag inte drar nytta av tekniken. Projektets
dokumentation kommer inom kort att finnas på hemsidan under menyvalet
Verksamhet/Pågående projekt.

Adressdatabasprojektet på KSL
Ännu ett möte har hållits på KSL och gruppen har kommit en bra bit på vägen med att
tydliggöra nyttan med adresser i samhället. Kopplingen till nivåerna i ABT-avtalen har förts
upp och gruppen såg behov av fler nivåer för att täcka behovet på sikt. Deltagarna har
också diskuterat hur frågan om tillgången till adresser ska föras upp till politiker och
beslutsfattare på bästa sätt. Man har enats om att göra en presentation på ca 15 min. av
situationen kring adressdata vid en kommundirektörsträff. Förslag på
personer/organisationer som kan tänkas delta för att svara på frågor har tagits fram, vilka är
Sveriges Kommuner och Landsting, Lantmäteriet och SOS Alarm.
Fallstudierna som skulle tas fram har rapporterats och finns nu dokumenterade. En serie
OH-bilder har gjorts för att förklara begreppet Belägenhetsadresser. Dessa dokument kan
eventuellt komma till nytta för er på kommunen som har svårigheter att få gehör för ert ofta
omfattande arbetet med adressättning. Du som vill läsa dessa dokument och
mötesanteckningarna finner dem på hemsidan under menyvalet Verksamhet/Pågående
projekt, dvs under länken http://www.geoforum.se/page/167/187/477 .

Geoinfodagarna 23-25 oktober, Call for papers
Du som har något intressant att förmedla ta tillfället i akt att medverka vid ULI:s
Geoinfodagar 23-25 oktober. I det Call for Papers som ligger ute på ULI:s hemsida kan du
anmäla ett förslag på föredrag som visar på tillämpning av GIT inom något av följande
områden:
- hälsa, vård/omsorg, skolplanering
- krishantering
- planering
- skog
- statistik
- vatten
Förslag ska ha inkommit till ULI:s kansli före den 2 maj.
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