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_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

V E R K S A M H E T S P L A N   F Ö R   2015 
 
GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS. 
Idag är 55 organisationer medlemmar i föreningen. Medlemmarna spänner över allt från 
kommuner och landsting till leverantörer och konsulter inom GIS-branschen. Blandningen av 
medlemmar är en del av föreningens unikum och styrka. 
 
 
 

 
 
 
Verksamhetsidé 
 
GISS ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer inom geografisk 
information och geografisk IT. 
 
GISS har en ambition att vara en arena som uppmuntrar kommunikation, erfarenhetsutbyte 
och ökad kunskap inom området. 
 
GISS är en oberoende förening för alla organisationer som har ett aktivt intresse av området 
och som verkar i Stockholmsregionen. 
 
Deltagande i GISS ger 
• möjlighet till personliga möten 
• ett brett nätverk med samlad regional expertis inom geografisk information och 

geografisk IT 
• kompetenshöjning och erfarenhetsöverföring genom seminarier, studiebesök och 

studieresor 
• möjlighet till initiering av förstudier avseende samarbetsprojekt där flera medlemmar 

deltar 
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Fokusområden  
Sex fokusområden identifierades vid styrelsens visionsseminarium baserat på resultat från 
workshop vid Helsingforsresan. Fokusområdena beskriver en del av den utveckling som 
pågår inom GIS-området samt kringliggande verksamhetsområden och dess påverkan på 
GIS. Ovanstående utveckling påverkar även GISS-föreningens verksamhet. 
 
Utan inbördes ordning är de sex fokusområdena följande. 
 

• Föreningen - kommer även i fortsättningen att samla flera olika aktörer inom 
branschen under helt kravlösa förhållanden.  

 
• Teknik - teknikutvecklingen sker snabbt. Bland många andra är en del ”Buzz Words” 

just nu ”molnet”, ”mobilitet”, ”streaming”, ”3D”. 
 

• ”Ökat tryck” - ökad konkurrens, ökade ekonomiska krav och globalisering är alla 
faktorer som påverkar våra medlemmar.  

 
• Data - starka ”Buzz Words” just nu är ”öppna data” och ”crowd sourcing”.  

 
• Nya användare - det tillkommer allt fler och nya typer av användare av geodata och 

GIS. De har andra typer av bakgrund och förutsättningar, och tillgängliggörandet av 
data och teknik måste möta dessa nya förutsättningar.  

 
• Reglering - initiativ pågår, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt (EU) 

kring standarder och direktiv som direkt eller indirekt påverkar GIS-utvecklingen.  
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Aktiviteter för år 2015 och våren 2016 
 
Inom fokusområdena ”ökat tryck”, nya användare och föreningen är följande aktiviteter 
identifierade: 
• Fortsätta med After Work och studieresa: 

 
- Inplanerade After Work är 

o Esri AB under våren 
o Lantmäteriet under hösten 

Plus några till under året 
 

- Planerad studieresa 
(Planerar en större studieresa under 2016) 
 

- Föreningen (GISS) 
Styrelsen sammanträder ungefär sju gånger per år. 

  
• Styrelsen kommer att fortsätta att uppmuntra aktiviteter som syftar till samverkan mellan 

medlemsorganisationerna. 
 

• Styrelsen kommer att utse årets ”GISS-händelse”. 
 

• GISS skall under året ha fortsatta samarbeten med andra SamGIS-föreningar och ULI.  
 

• GISS skall samverka med KSL:s Geodataråd för att utveckla GIS inom regionen, t.ex. 
ökad användning av ett ruttbart GCM-nät inom regionen.  

 
Inom fokusområden reglering, teknik och data är följande aktiviteter identifierade: 
• GISS ska verka som en ”inspiratör”. 

 
• Bevakning inom valda områden: 

 
- Seminarium 

o Ett seminarium/projekt planeras tillsammans med KSL:s Geodataråd om 
möjligheterna med digitala gång- och cykelnät 

o Ett seminarium för att höja kunskapen om geodatatjänster (teknik, standard, 
tillgång, möjligheter) 

o Ett seminarium om krishantering, eventuellt kombinerat med studiebesök 
 

- Teknik 
Styrelsen kan dela ut stipendium ”Årets omvärldsspaning” för att stimulera till 
kompetenshöjning inom GIS. 
 

GISS kanaler för att nå ut 
- Facebook-sida för GISS 

Föreningen kommer fortsätta att använda Facebooksidan för enkel kommunikation 
mellan medlemmarna (gå in på www.facebook.com/GISStockholm). 
 

- Nyhetsbrev 
Föreningen planerar att utkomma med nyhetsbrev vid minst två tillfällen under 
perioden. 
 

- Hemsida 
Alltid aktuell hemsida www.giss.se. 
En översyn och eventuell revidering av hemsidan är planerad under 2015 

 
De ovanstående aktiviteterna kommer att genomföras i mån av tid och resurser. 

http://www.facebook.com/GISStockholm
http://www.giss.se/
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