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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 2017
Föreningen Geografisk informationssamverkan inom Stockholms län, GISS, bildades den 18
februari 1994. 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.
Under 2017 var 56 (52) myndigheter/organisationer/företag medlemmar i föreningen, se
förteckning. Medlemmarna är fördelade på 24 kommuner, 12 (9) statliga och regionala
organisationer samt 17 (16) privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar t.ex.
olika förvaltningar). Siffrorna inom () visar antal medlemmar 2016.
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 Geoforum Sverige (tidigare namn ULI Service AB).
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Årsmöte
Torsdagen den 16 februari höll GISS årsmöte i Swecos på Gjörwellsgatan, 25 medlemmar
deltog. Efter årsmötet följde ett seminarium ”med sikte på framtiden” som lockade 35
deltagare. Marcus Justesen från SCB berättade om sjötrafik och positionsdata samt hur man
kan hantera stora informationsmängder. Framtidsanalytikern Troed Troedsson höll ett
inspirtionsseminarium på temat ”Strunt i detaljerna, försök se mönstret”. Det hölls även
gruppdiskussioner om vad medlemmarna förväntar sig av GISS i framtiden. Resultatet
kommer GISS-styrelsen att ta med sig i det framtida arbetet.
After Work
Trafikförvaltningen SLL 23 mars
Anders Wisén visade system för statistik, uppföljning och planering av kollektivtrafiken i
Stockholms län. Därefter berättade Lars Penje, kulturgeografiska sektionen vid Stockholms
Universitet, om studien ”Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i
kollektivtrafiken”.
På after worken deltog 41 personer.
Sokigo AB 27 april
Vi fick en genomgång av vad Sokigo, som är en sammanslagning av Tekis och Cartesia,
arbetar med och har för produkter, t.ex. GIS-portalen, VA Open och lösningar för digital
förvaltning med allt från e-tjänster till arkiv. After worken hade 15 deltagare.

2

Agima 30 nov
På after worken deltog 26 personer, och de fick se exempel på olika förändringsprocesser som
Agima arbetar med. Bland annat exempel från Upplans-Bro kommun om hur de skall arbeta
effektivare med hjälp av GIS och hur Sundbyberg arbetar med införande av en ny GISplattform. Likaså visades hur Vallentuna digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Dessutom
presenterades ett examensarbete från KTH i vilket det har undersökts hur BIM och GIS kan
integreras.
Konferens
Arbeta smart inom plannering och byggande 8-9 maj
GISS var medarrangörer tillsammans med Geoforum Sverige och BIM Alliance till
konferensen den 8-9 maj. Konferensen finns presenterad på
http://uli-geoforum.se/arbetasmart2017/program
Studieresa Berlin 27-29 september
Onsdag 27 september
Med på resan var 39 deltagare från 29 medlemsorganisationer. Vi samlades på
onsdagsmorgonen för att flyga till Berlin. Vid ankomsten till flygplatsen var ett rum bokat där
vi fick förplägnad samtidigt som vi presenterade oss för varandra och gick igenom
programmet för de följande dagarna. Efter incheckning på hotellet genomfördes en
kombinerad stadsvandring/frågesport i centrala delarna av Berlin med hjälp av en app från
Esri.
Torsdag 28 september
Hela dagen tillbringades på vi på mässan/konferensen InterGeo där vi lyssnade på föredrag
men även besökte den gigantiska utställningen. Utställare och vilka presentationer finns att se
på InterGeos hemsida - http://www.intergeo.de/intergeo-en. Vi gjorde ett avbrott i besöket
för att åka till den trevliga lunchrestaurangen Brewery Lemke.
Efter den intensiva dagen åt vi en gemensam middag på restaurangen Zur Nolle för att
därefter i natten vandra hem till hotellet.
Fredag 29 september
Efter utcheckning tog vi osss till Esris kontor i Berlin för att få ta del av ett spännande
program innehållande bl.a. introduktion av Esri Berlin, Innovations for a Better Society
(ConTerra), Smart City Berlin (Berlin Partner), Geodata Infrastructure (City of Berlin), Use
of Geodata and GIS Applications at the Fire Department Berlin (Esri Tyskland). Eva Nord
och Uwe Stephan presenterade Open Data in Sweden. På GISS hemsida finns länkar till
respektive presentation. Efter besöket på Esri var det fri tid några timmar innan bussen
hämtade oss till flygplatsen för hemresa.
Christoph Kircher från Esri Sverige har gjort en Story map – kartberättelse – av vistelsen.
Titta på den här, den finns även tillgänglig via GISS hemsida.
Efter studieresan fick deltagarna möjlighet att svara på en webb-enkät vad de tyckte om resan.
På GISS hemsida finns en detaljerad reseberättelse samt svar från webb-enkäten.
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Studieresa Linköping 9 november
På morgonen 9 november avreste 32 GISS-medlemmar till Linköping för ett besök på temat
”Visualisering av stadsutvecklingsprojekt”.
Det kommunala Lantmäteriet består av två avdelningar, Lantmäterimyndigheten och
avdelningen GIS- och landskapsinformation. Den senare har 17 medarbetare.
Vi besökte GIS-och landskapsinformation vilka berättade om:
• Hur Linköpings kommun arbetar med 3D-visualisering
• LinGIS – Linköpings kommuns geografiska informationssystem som tillhandahåller
geografisk information både till anställda och medborgare
• Visualiseringsbord med Cityplanner – ett dialog- och visualiseringsverktyg
• Strategier och framtid
• Linköpings arbete med öppna data, strategier och digitaliseringsarbete
Efter föredragen hölls en givande frågestund där vi bla. diskuterade ekonomi,
kommungemensamt GIS-system (LinGIS) samt deras funderingar inför framtiden. I
kaffepausen fick vi prova deras Visualiseringsbord vilket var mycket illustrativt. Uppfyllda av
idéer anlände vi till Stockholm vid 18-tiden.
Informationskanaler
Föreningens hemsida
Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med vilka 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. 142 (105) st personer
följer oss.

E-mail adress
GISS-föreningens e-post är giss@giss.se.
Utdelning
Stipendium
I syfte att bidra till våra medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT, finns det möjlighet att
söka stipendiemedel från GISS för att till exempel delta på en konferens, gå en utbildning
eller genomföra någon annan aktivitet som annars inte hade varit möjlig.
För 2017 fanns det totalt 20 000 kr i stipendiemedel att söka.
Ingen ansökan har inkommit under 2017.
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GIS - 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 2017 fanns det totalt 20 000 kr i utvecklingsmedel att söka.
Ingen ansökan har inkommit under 2017.
Årets GIS-händelse
Årets GIS-händelse uppmärksammas i samband med internationella GIS-dagen. Vinnaren
bjuds in att hålla en kortare presentation vid lämpligt GISS-event samt får en blomma och ett
diplom. Styrelsen har utsett en vinnare till årets GIS-händelse 2017, vilket tillkännages vid
årsmötet.
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 i ULI 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, hemsidan, nyhetsbrev, samverkan med STORSthlm:s
Geodataråd osv. Detta har gjort att arbetsfördelningen har varit 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. Dessa har
publicerats på GISS hemsida. Två nyhetsbrev har publicerats under året.
Ekonomi
Utgående balans från 2017 uppgår till 276 433 kr.

Stockholm
2018-01-17
Rune Olsson
Ordförande GISS
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