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Senaste nytt från GISS-föreningen
Rapport från frukostseminariet
Den 15 november arrangerade GISS ett frukostseminarium i riksdagshuset på temat
”Gemensam åtkomst av miljödata i EU – Vad kommer INSPIRE-direktivet att innebära för
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter?”. Ett 30-tal deltagare samlades för att inta
en god frukostbuffé och lyssna på föredrag om INSPIRE-direktivet både ur politiskt,
regionalt och kommunalt perspektiv. Föredragshållare var Lennart Sjögren (partisekreterare
för Kristdemokraterna), Monica Lagerqvist-Nilsson (Miljö- och Samhällsdepartementet),
Jannica Häggbom (Naturvårdsverket), Erik Lundborg (Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt) och Marianne Leckström (SLK). Seminariet avslutades med en
rundvandring anordnad av Solveig Zander (riksdagsledamot för Centerpartiet).
Ett stort tack till alla deltagare och föredragshållare och ett särskilt tack till Solveig Zander
som tog sig tid att ta emot oss i Riksdagshuset. Vill ni veta mer så hittar ni presentationerna
på hemsidan. (http://www.geoforum.se/page/167/187/634)

Årsmöte och seminarium den 20 mars
Den 20 mars kl 13-16 är det tänkt att vi ska ha årsmöte med seminarium på KSL,
Södermalmsallén 36 (nära Medborgarplatsen). Preliminärt kommer seminariet att innehålla
två intressanta föredrag samt diskussion om föreningens visioner och strategier.
Programmet är inte fastställt ännu men boka redan nu in eftermiddagen den 20 mars.
Under de efterföljande årsmötesförhandlingarna kommer förslag till verksamhetsplan för
år 2007 att presenteras, så kom och påverka inriktningen av det kommande årets
verksamhet.

Framtiden för GISS
Styrelsen har under hösten diskuterat vilken framtida vision och strategi föreningen ska ha
inom GIS-området. En workshop med styrelsen har bestämts till den 15-16 februari -07.
Målet är att hitta de långsiktiga och strategiskt viktiga GIS-frågorna för Stockholmsregionen.
Efter workshopen ska det finnas en gemensam vision och strategi som styrelsen är överens
om. Därefter görs en presentation av visionen och strategin vid det kommande årsmötet i
mars för avstämning och förankring hos medlemmarna.
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Geodatarådet
Geodatarådets uppgifter
•
•
•
•

Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade
informationsförsörjningen inom geodataområdet
Bereda och behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom
geodataområdet
Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom
området genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor rörande
informationsutveckling och tillhandahållande av information.

Sammansättning
Geodatarådet består av:
Stig Jönsson, Lantmäteriet, ordförande
Johan Anderberg, Sveriges Geologiska Undersökning
Göran Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lena Hugosson, Sundsvalls kommun
Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Landsting
Mimmi Lundqvist-Ryde, Vägverket
Ewa Rannestig, Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI)
Göran Ryne, SMHI
Patrik Wiberg, Sjöfartsverket
Jan Wikström, Försvarsmakten
Ewa Rannestig har nyligen utsetts till Geodatarådets sekretariatschef.
Nationell geodatastrategi
Regeringen har uppdragit åt Lantmäteriet att i samråd med andra berörda myndigheter
samt Sveriges Kommuner och Landsting utarbeta en nationell strategisk plan för den
samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet.
Syftet med den nationella strategiska planen är att ge vägledning till producenter och
användare av geografisk information och fastighetsinformation vad avser utveckling och
användning av standarder och specifikationer, metadata och metadatatjänster, tjänster för
spridning av information, policy för åtkomst och användning, forskning och utbildning samt
organisation och former för samarbete.
Den nationella strategiska planen ska rymmas inom nuvarande ekonomiska ramar.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 mars 2007. Målsättningen är att
planen ska revideras årligen.

Tidplan
För arbetet i Geodatarådet och arbetsgrupperna finns en detaljerad tidplan utarbetad. Av
intresse för en vidare krets är särskilt följande aktiviteter:
7 dec 2006

kl 13-16 Öppet seminarium (Stockholm) där ett första sammanhållet utkast till
geodatastrategi presenteras och möjlighet ges för deltagarna att lämna
synpunkter

31 jan

Utskick av remiss av förslag till geodatastrategi

8 feb

Utkastet till geodatastrategi presenteras vid fjärranalys-seminarium
(Stockholm)
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13 feb

Öppet seminarium (hearing) om förslaget till GI-strategi (Stockholm). Avsikten
är att presentera förslagen i strategin och bakgrunden till dessa samt fånga in
synpunkter från deltagarna.

20 feb

Remisstiden går ut

15 mar

Geodatarådet behandlar slutligt utkast

31 mar

Den strategiska planen lämnas till regeringskansliet och ges allmän spridning

Mer detaljerade program och inbjudningar till dessa aktiviteter kommer efterhand att
publiceras på Lantmäteriets hemsida.
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=11767

GOD JUL & GOTT

NYTT ÅR

Önskar GISS-styrelsen

