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missa inte…
Vi fortsätter med After Work
GISS-föreningen fortsätter sin serie med
After Work under 2013. Först ut är
Carmenta som bjuder in till sitt kontor på
Karlavägen 108 i Stockholm torsdagen
den 31 januari kl 15.
Samma klockslag preliminärt i mars är vi
välkomna till Astando på Hantverkargatan
5 i Stockholm.
Längre fram i vår finns det planer på ett

gemensamt After Work för NorrortsGIS
(några kommuner i norrort) och ännu lite
längre fram mot sommaren planerar
Agima Management AB för ett After Work.
Håll utkik på www.giss.se för information
om anmälan och program. Om din
organisation vill ta emot en After Work
så tveka inte att kontakta någon i
GISS-styrelsen.

GISS årsmöte 15 februari 2013
Just nu pågår planeringen för GISS
föreningens årsmöte som kommer att
hållas fredagen den 15 februari klockan
08.00-15.00.

Förutom årsmötesförhandlingar blir det
som vanligt intressanta föredrag och
diskussioner. Plats och detaljerat program
kommer senare – BOKA IN I DIN
KALENDER!

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

detta har hänt…
After Work hos Nacka kommun
Hösten första After Work med GISS den
20 september hamnade i Nacka kommun
där vi bland annat fick titta på kommunens
nya system för skötsel av parkytor. I den
nya applikationen kan både entreprenörer
och medborgare se hur ofta gräset ska
klippas, lökarna ansas och buskarna
trimmas.

Vi fick även ta del av hur GIS används
som underlag för klottersanering i
kommunen. Tack vare ett genomtänkt
arbetssätt i kombination med bra GISverktyg får de som sanerar snabbt veta
var nytt klotter finns för att kunna ta bort
det så snart som möjligt.

GEOINFO i Uppsala 2 – 3 oktober
Under två spännande dagar strax utanför
Uppsala i Ultuna, på Sveriges
Lantbruksuniversitet, hölls årets GEOINFO
med temat välfärdsteknologi och framtid.
Det fanns i år också ett särskilt GISsamordnarspår, för deltagarna.
Inledningsvis fick vi av Mikael von Otter,
näringspolitisk expert, höra hur vi med IT
kan öka produktiviteten i den offentliga
sektorn och på så sätt också göra den
med intressant för ungdomar.

ITs roll i framtidens välfärdssamhälle var
något som Jörgen Sandström, IT-strateg
Sveriges Kommuner och Landsting, tog
upp. Sedan fick vi fördjupa oss i olika
seminarium på temat Välfärdsteknologi,
GIS-samordning och forskning inom
geografisk IT. Det hölls också ett antal
Workshops, ett med temat att sätta upp
ett fungerande webb-GIS på 15 minuter
som hölls av Eskilstuna kommun.

Gemensam lunch för GISS och Geodatarådets styrgrupp
En gång per termin försöker GISS styrelse
och Geodatarådets styrgrupp träffas för en
gemensam lunch för att dryfta gemensamma frågor ur de två organens olika
perspektiv. Vid höstens lunch den 15
oktober så var det två frågor som

diskuterades.
Finns det möjlighet för GISS och KSL:s
Geodataråd att samverka kring ekonomin
och arbetet med planering samt uppbyggnad av ett gemensamt ruttbart
gc-vägnät för Stockholms län.

Frågan fick inget svar men tas med tillbaks
till respektive organ för fortsatt diskussion.
Därutöver kom GISS After Work upp där
det fanns en gemensam önskan från båda

att ytterligare kommuner skulle engagera
sig. Detta resulterade i att Sollentuna åtog
sig att arrangera en After Work under
våren i samarbete med NorrortsGIS.

After Work hos Metria
Det var som vanligt många, ca 50
personer, som hade hörsammat GISS
inbjudan till After Work som den 25
oktober hölls hos Metria på Karlavägen
108.
Metrias vd Karin Annerwall Parö hälsade
välkommen och presenterade bolagets
verksamhet samt den utveckling som
verksamheten haft genom åren. Därefter
tog Erik Willén vid och presenterade
exempel på geografiska analyser kring
strandkartering, NNH och grön
infrastruktur.

David Nygren berättade sedan om
utvecklingen av ett systemstöd till
länsstyrelserna för ajourhållning av
naturtyper, vilket görs på uppdrag av
Naturvårdsverket.
Innan minglet startade fick vi också
höra om ett antal appar, möjligheter
med e-handel för kommunerna och
en del demonstrationer gjordes.
Många stannade kvar och lät sig väl
smaka av de fina rätterna på buffébordet
och nätverkandet tog fart.

KSLs Geodataråds höstkonferens
Den 7 november avhölls KSL:s
Geodataråds återkommande
höstkonferens. Dagen innehöll dels en
avrapportering från pågående projekt
såsom GC-nät, RH 2000 och ramavtalet
för flygfotografering m m. Därutöver
informerades om läget för Tätortskarta
Stockholms län, Svensk Geoprocess, en

rapport från partssammanträde gällande
Geodatasamverkan och slutligen en
statusrapportering från GIS-samverkan
Södertörn. Efter en lunch med god mat
och möjlighet till nätverkande så
genomfördes ett pass med
”speedworkshoppande” kring viktiga
frågor:

- Hur samverkar vi kring gemensamma
remisser?
- Vad kan Geodatrådet genomföra inom
gcv-området?
- Hur lyfter vi in GIS-frågorna i
Geodatarådet?

- Hur bör samverkan kring Tätortskartan
se ut?
- Framtida projekt och behov i
kommunerna att samverka kring?

Därefter fick vi en framtidsspaning, vad
finns vid och bortom horisonten och hur
kan vi hantera och förbereda oss för det.
Dagen avslutades med formaliafrågor
såsom val av styrgruppsledamöter, val av
valberedning, verksamhetsplan och
budget 2013, rekrytering av ny

projektsamordnare och några frågor inför
nästa avtalsperiod.
Närmare 50 aktiva och engagerade
deltagare bidrog till en mycket bra och
intressant dag.

After Work hos ÅF
After Work hos ÅF-Infrastructure AB, ÅF,
den 29 november samlade ett 30-tal
deltagare trots det bistra vädret. Vi
hälsades välkomna av affärsområdeschef
Björn Östlund som visade en film om ÅF
samt berättade om ÅF´s satsning inom
samhällsbyggnadssektorn, inom vilken
Geografiskt IT/GIS är placerad.
Annelie Norlin berättade om hur hon
koordinerade olika delar i projekteringen
av ”förbifart Stockholm”. Det är
imponerande att trots många aktörer som
samtidigt arbetar med delar i
projekteringen kan projekteringsmissar –

krockar undvikas genom att samordna i
3D.
Björn Petersson, Sundbybergs Stad och
Per Asserup, ÅF, gav oss en del att tänka
på inför upphandling av GIS-system.
Bland annat Pers overhead som beskrev
att alla delar måste fungera för att det skall
lyckas; ”cause for change + dedicated
management + whats in it for me? +
concrete plan + change tools +
reinforsment  it works !”
Dagen avslutades som vanligt med
diskussioner runt buffébordet.

Esri Sveriges Roadshow 2012
Den 6 december gav Esri Sverige en
halvdags gratis presentation om det öppna
geografiska informationssytemet på Hotell
Anglais vid Humlegården i Stockholm.
Evenemanget besöktes av över 60
personer och markerade slutorten för den
kringresande roadshow som Esri erbjudit

på tolv orter under november-december
från Luleå i norr till Malmö i söder.
Esri berättade om nyheterna i den senaste
versionen av ArcGIS (10.1) som följer med
utvecklingen i samhället för att bli öppnare,
enklare, snabbare och mer tillgängligt.

Under denna halvdag kunde också Esri
visa upp möjligheterna till detta i ArcGIS
10.1 - det öppna geografiska
informationssystemet, med hjälp av olika
demonstrationer och exempel på hur
plattformen lever upp till de nya
användarkraven, tillsammans med ett

urval av alla de nyheter som den senaste
versionen tillhandahåller. För den
intresserade fanns dessutom möjligheter
till en "hands-on" workshop på
eftermiddagen om hur man kommer igång
med ArcGIS Online.

Nya medlemmar 2012
Under 2012 har GISS-föreningen fått tre
nya medlemmar; Astando AB, GROdata
och Vattenfall Services Nordic AB.

Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt
välkomna i GISS-gemenskapen.

Omstrukturering av hemsidan
Vi har under hösten gjort några mindre
förändringar på vår hemsida. Under den
nya rubriken ”Aktiviteter” har vi samlat
information om events som anordnats vid
ett enstaka tillfälle. Det kan t ex vara en

After Work eller ett seminarium. För att ta
del av äldre material från aktiviteter och
projekt sänd mail till giss@giss.se.
Besök oss gärna på www.giss.se eller på
Facebook.

Julhälsning!
Snön faller vit på taken och jag vill i
samband med detta sända en GISShälsning från det gångna året. Vi kommer
med glädje att minnas den mycket
uppskattade studieresan till Danmark.
Förutom cykelåkande gjordes ett antal
trevliga studiebesök. De flitigt besökta
After Works som har genomförts under
Varma julhälsningar!
Rune Olsson, ordförande GISS

året kommer att fortsätta under 2013 varav
fyra är planerade; Carmenta, Astando,
NorrortsGIS och Agima.
GISS-styrelsen önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Personligen ser jag fram emot att träffa er
alla vid årsmötet i början av nästa år.

