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Senaste nytt från GISS-föreningen
Frukostseminarium i Riksdagshuset den 15 nov.
Boka redan nu den 15 november ca kl 8-10 då GISS arrangerar ett frukostseminarium i
riksdagshuset på temat ”Vad kommer INSPIRE-direktivet att betyda för regionala/lokala
geodataproducenter”. Ragnwi Marcelind, ordförande i Bostadsutskottet och en
riksdagspolitiker som engagerat sig i geodatafrågor och EU-direktivet INSPIRE, tar emot
oss. Hon kommer också att ge sin syn på vikten av direktivet.
Dessutom kommer några andra föreläsare att prata om hur man från ett regionalt och/eller
kommunalt perspektiv ser på vad som behöver göras om direktivet antas. Inbjudan kommer
senare.

Stipendium för årets omvärldsspaning
GISS vill genom att ge ut ett stipendium för omvärldsspaning varje år bidra till en långsiktig
utveckling inom GIS/Geodata-området. En utveckling som styrelsen hoppas ska komma
många medlemmar till nytta.
På GISS hemsida finns nu möjlighet att skicka in en stipendieansökan. Där finns också
villkoren för stipendiet beskrivna. Läs mer på http://www.geoforum.se/page/167/187/1321.

Seminarier för verksamhetsansvariga
GISS arbetar med planering av seminarier under hösten vars syfte är att öka förståelsen
hos ledande befattningshavare av hur de kan nyttja GIS inom respektive verksamhet. Till
en början vänder vi oss till kommunala sektorn. Inbjudan kommer senare.

Projektläget
Benchmarking-projektet: Slutredovisningen av benchmarking-projektet om digitala
detaljplaner ska ske genom ny teknik, nämligen webbTV. Arbetet har ännu inte slutförts i
sin helhet, men kommer att vara åtkomligt under menyvalet Verksamhet/Pågående projekt
på hemsidan.
KSL´s adressdatabasprojekt: Dokumentation om adressdatabasprojektet som
överlämnats till KSL finns på vår hemsida. Läs mer på
http://www.geoforum.se/page/167/187/1380.
GIS-strategiprojektet:
Sex Södertörnskommuner – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö –
har med stöd från GISS drivit ett projekt för att ta fram en strategisk plan för spridning av
GIS. Projektet är avslutat för GISS del men lever vidare på Södertörn och de två
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Södertörnskommuner – Nykvarn och Nynäshamn – som stått utanför i första skedet har
anslutit sig till projektet och deltar i det fortsatta arbetet.
De övergripande målen för planen går att dela in i tre grupper: Användarfokus, Ökad
samverkan och Tydligt regelverk. Dessa bidrar alla till en väl spridd GIS-användning som i
sin tur bidrar till en effektiv kommunal verksamhet. I det fortsatta arbetet som leds av en
extern projektledare kommer Södertälje att vara pilotkommun. Under september kommer
ett antal nyckelpersoner att djupintervjuas, målet är att ta fram ett underlag till tydligt
regelverk. Underlaget kommer att presenteras för kommunens GIS-forum som
representerar alla verksamheter, teknisk försörjning och IT-ansvariga för vidare hantering.
Arbetet i övriga kommuner kommer att ske under senhöst, vinter och vår. Planen i sin
helhet sträcker sig till 2012 då samtliga kommuner ska ha en uppsättning gemensamma
databaser med gemensam modell och struktur. Databaserna skall inrymma varje kommuns
förvaltningsövergripande information och tillsammans täcka hela Södertörn.
Under 2006 kommer även aktiviteter med fokus på hemtjänsten att genomföras.
Tyngdpunkten är ett gemensamt seminarium för GIS i hemtjänst och äldreomsorg.
Det fortsatta gemensamma samverkansarbetet kommer att bedrivas i en gemensam
projektgrupp samt arbetsgrupper för olika aktiviteter.
Planen i sin helhet finns att läsa här: http://www.geoforum.se/_files/gis-rapport.pdf.

