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GISS är en ideell förening som är öppen för den som vill stödja eller medverka i
uppbyggnaden av GIS som ett verktyg i länets samhällsutveckling.
46 myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2007, se
förteckning.
Föreningen Geografisk informationssamverkan inom Stockholms län, GISS, bildades den 18
februari 1994. 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 Lantmäteriet i Stockholms län.
Dessutom köps ekonomiadministrationen externt.
Föreningsstämma hölls den 20 mars 2007, varvid en styrelseledamot avtackades. Några nya
ledamöter tillträdde och hälsades välkomna. Efter föreningsstämman har 8 styrelsemöten
hållits under verksamhetsåret.
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Seminarier
Årsmöte
Den 20 mars höll GISS-föreningen ett antal seminarier med efterföljande årsmöte i RTK:s
lokaler på Västgötagatan 2. Seminarierna inledes med att Greger Lindeberg presenterade
RTK:s verksamhet samt hur man använder GIS. Därefter presenterade Monica Casemyr från
SL deras nya geografiska webbsystem. Innan kaffet gjorde Katarina Lindgren och Bo
Wanngård en slutpresentation av “Detaljplaner på nätet” genom att visa den webbfilm som
föreningen låtit producera.
Efter kaffet hölls årsmöte med 23 deltagare närvarande. Passet inleddes med att Karin
Ericsson presenterade resultatet från styrelsens arbetat med för att förtydliga föreningens
framtida inriktning och mål.
Föreningens strategier för framtiden kan sammanfattas enligt följande:
Välj ämnet och driv en fråga

Datautbyte inom regionen mellan konsumenter och producenter (ex. ett Geodatacenter)

Etablera partners

IT-forum, SKL

Gör de externa kontakterna personligare

Nyhetsinformation, ”fotarbetet” ökar

Balansera mellan medlemmar och kontaktpersonerna
Träffa olika nivåer inom organisationerna

Använd seminarieverksamheten och projekten
Riktad seminarieverksamhet

Utveckla styrelsearbetet

Talesperson, ”kanslichef light”
Kanslichefen fick i uppdrag att bistå styrelsen i det praktiska arbetet samt att ta fram en
detaljerad handlingsplan för 2007 samt realisering av densamma.

Därefter tog de traditionella årsmötesförhandlingarna vid med val av styrelse samt
verksamhetsplanen för 2007 fastställdes. Styrelsen fick årsmötets mandat att arbeta efter
denna plan och de föreslagna strategierna.
Höstseminarium
Den 30 november arrangerade GISS ett frukostseminarium på Frys Hotel i Stockholm på
temat Strategiskt geodata för näringslivsutveckling och medborgarservice. Seminariet
som blev mycket uppskattat hade 36 anmälda deltagare. Efter frukostbuffén hölls ett antal
intressanta föredrag som finns dokumenterade på föreningens hemsida;
Samverkan kring kartfrågor inom Stockholms län - Hans Lovén, ordf. KSL:s Kartgrupp

Samverkan inom Stockholms län är inom flera områden. Hans ger exempel från samarbetet runt tätortskartan,
gemensam upphandling samt övergång till gemensamt referenssystem.

GIS samverkan Södertörn - Jan Eriksson, Södertälje kommun

I GIS-samverkan Södertörn samverkar nio kommuner för att sprida GIS. Föredraget beskriver bl.a. hur
gemensamt digitalt vägnät byggs upp och hur grundläggande geografiska data harmoniseras.

Effektivare tidningsdistribution med hjälp av GIS och geodata - Olof Moen, WSP
Analys&Strategi

För att effektivisera tidningsdistributionen har nödvändiga geodata samlats in som grund för planering av
effektiva rutter med hjälp av GIS.

Kommunala e-tjänster med hjälp av GIS - Lennart Östblom, Sambruk

Inom föreningen Sambruk (75 kommuner, ca 4 milj. invånare) planeras ett projekt för utveckling av kommunala
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e-tjänster med nyttjande av geodata och GIS-teknik.

Lantmäteriets förnyelse av geodataprocessen med hjälp av e-tjänster - Per-Anders Karlgren,
Lantmäteriet i Gävle

På Lantmäteriet pågår ett omfattande arbete med att förnya informationsförsörjningsprocessen. Utveckling av
grundläggande e-tjänster är av stor betydelse.

Internet
Föreningens hemsida
Föreningens hemsida - www.giss.se – har kontinuerligt hållits ajour under året. Vi finns
numera också under www.geoforum.se.
Projektidéer
Via hemsidan finns det möjligheter att lämna en projektidé som GISS-föreningen tillsammans
med idégivaren kan arbeta vidare med.
Lösenordsskydd på hemsidan
Under året diskuterades att införa lösenordsskydd på hemsidan för material som finansierats
med föreningens resurser. Styrelsen har beslutat att tillsvidare inte ha lösenordsskydd.
Uppfräschning hemsida.
En planering har gjorts för att göra en ansiktslyftning av hemsidan.
Projektarbete
Under året har GISS-föreningen arbetat med flera projekt:
Benchmarking-projektet: Slutredovisning av själva projektet gjordes vid årsmötet 2005.
En CD om ”Detaljplaner på nätet” har sänts till alla kontaktpersoner samt workshopdeltagarna.
GIS-samverkan Södertörn: Det arbete som de 8 Södertörnskommunerna – Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö, Nykvarn och Nynäshamn - bedriver ligger i GISSföreningens intresse. Därför har föreningen även under 2007 bidragit med 25.000 kr till
projektet. Det innebär att föreningen hittills har stöttat delprojekten;
• Gemensam ”internsälj” utbildning.
• Förstudie digitalt vägnät Södertörn.
• Harmonisering av geodata.
Förstudie gemensamt Geodatacenter i Stockholmsregionen.
Kanslichefen har på uppdrag av styrelsen startat en förstudie om
möjligheterna och intresset att ha ett gemensamt Geodatacenter i
Stockholmsregionen. En enkät har sänts ut till medlemmarna i GISS samt
andra tänkbara intressenter i Stockholmsregionen.
Övriga aktiviteter
Stipendium för Årets omvärldsspaning
Under året har två stipendier delats ut. Ett till Lars Skoog, Esri och ett till Helén Windarp,
Esri.
Lars Skoog deltog i URISA’s GIS in Public Health Conference i New Orleans den 21-23 maj
2007. Helén Windarp deltog i det nordiska geografimötet Nordic Geographers’ Meeting i
Bergen 15 – 17 juni.
Stipendiaterna har bidragit med rapporter i GISS-föreningens nyhetsbrev.
Geodatarådet
Styrelsen följer geodatarådets arbete.
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Kansliet
Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin
hjälp har Rune haft Karin Ericsson och Birgitta Nilsson, Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län. Föreningen betalar Rune och Birgittas arbetsinsatser per timme enligt
uppgjort avtal.
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 skickats
ut till medlemmarna för att föreningen snabbt ska kunna nå ut med information. Under året
har ett nyhetsbrev publicerats.
Ekonomi
Då föreningens ekonomi är god har årets verksamhet fått gå med ett underskott på 66.008 kr.
Pengarna har i huvudsakligen gått till projektengagemang, stipendium, seminarium samt
arbete i kansliet för att ta fram nyhetsbrev, hemsidan samt förstudie geodatacenter.
Med överskottet från 2006 beräknas föreningens tillgångar uppgå till ca 375 tkr.
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad under 2008. Detta mot bakgrund av värdet att
erhålla en ekonomisk stadga och mer långsiktigt kunna driva/följa/utveckla GIS-projekt för
medlemmarnas gemensamma verksamhetsnytta. Överskottet ger föreningen möjligheter att
fortsätta arbeta mer aktivt under 2008.
Stockholm 25 feb 2008.

Rune Olsson
ordförande
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