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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008
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 2008, 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.
Några nya ledamöter tillträdde och hälsades välkomna. Efter föreningsstämman har 7
styrelsemöten hållits under verksamhetsåret.
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Från och med 1/12 2008 är Helena Näsström adjungerande representant för RTK (ersättare
för Greger Lindeberg som slutade sin anställning på RTK)

Seminarier

Årsmöte
Den 14 mars höll GISS-föreningen ett antal seminiarier med efterföljande årsmöte i
Finlandshuset. Dagen startade med en frukostbuffé för att därefter lyssna på föredrag på temat
"Kartans år 2008 - GIS i undervisningen".
o

GIS-utbildning inom Södertörnskommunerna
I ett samarbete mellan Södertörnskommunerna har en utbildning tagits fram som syftar till
att göra kommunens GIS-personal till internkonsulter och hur de kan marknadsföra GIS.
Per Asserup, Decerno

o

GIS i skolan
En redovisning av samarbetet mellan Lantmäteriförvaltningen, Västerås stad och
Wenströmska gymnasiet som pågått sedan 2006. Syftet har varit att främja användning av
GIS i skolan samt att öka intresset för detta bland elever och lärare. Samarbetet har hittills
upplevst som givande och nu planeras för flera olika GIS-inslag i skolan.
Björn Anderfjäll, Lantmäteriförvaltningen, Västerås stad

o

GIS som stöd för rumsligt tänkande
En relalivt ny amerikansk utredning fastslår att GIS kan användas som pedagogiskt
verktyg för att utveckla elevernas rumsliga tänkande. I USA vill man därför från centralt
håll införa GIS i alla nivåer av det tolvåriga skolsystemet. Norge är det första landet i
Europa som har infört obligatoriska GIS-moment i gymnasiet. I Sverige kan
gymnasieskolorna sedan några år erbjuda valbara GIS-kurser men det är i praktiken
mycket få skolor som gör det och framtiden för GIS i skolan ser inte så lovande ut.
Anders Wellving, Linköpings universitet

Därefter började årsmötet där bl.a. styrelse och ordförande valdes. Rune Olsson fick förnyat
förtroende som ordförande samt två nya personer valdes in i styrelsen. De två nya
styrelsemedlemmarna är Mats Dunkars, Sweco (tidigare adjungerad styrelsemedlem) och Lars
Skog, ESRI S-GROUP.
Vid årsmötet antogs även en verksamhetsplan för 2008 vilken styrelsen fick mandat att arbeta
efter.

Kursen ”Konsten att sprida GIS”- 2 dagars kurs
GISS-föreningens stora åtagande under året var ”Kursen konsten att sprida GIS” vilken vände
sig till medarbetare i medlemsorganisationerna (GIS-ingenjör, GIS-samordnare,
verksamhetsutvecklare eller ha annan befattning där dessa arbetsuppgifter ingår). Kursen var
gratis för en person från varje medlemsorganisation i GISS samt halva kurskostnaden för
ytterligare en person. Kursledare var Jonas Nordström, Emir och Torsten Hökby Decerno AB.
Ur innehållet:
Konsten att sprida GIS (olika sätt att se på GIS, olika införandemodeller, spelregler i
offentliga och privata organisationer, GIS-verksamhetens roll och affärsmodell, rollen som
internkonsult, interna marknadsplaner).
Träning i Kommunikativ Framgång (lära sig om relationer och beteenden, hur påverkas vi av
första intrycket, skapa vinnande möten med människor, påverka och styra ett möte i en

gemensam riktning, läsa av olika kommunikationsstilar, att skapa förtroende och motivation,
att bemöta invändningar).
Kursen genofördes under två tillfällen med totalt ca 30 deltagare vilka gav kursen ett mycket
högt betyg.

Kontaktpersonträff
En kontaktpersonsträff i form av ett frukostseminarium anordnades 15 jan på Freys hotell.
Temat var Framtida samarbete – möjligheter och utmaningar !
Träffen började med ett föredrag – Känner du dina grannar ? av Jessica Lundqvist/Lukas
Lindh från Experian. Därefter hölls en workshop kring framtida samarbetsformer under
ledning av Agneta Falk, Skaparlust.
Som resultat av workshopen presenterade deltagarna förslag på ett antal intressanta projekt
inom GIS-området. Styrelsen skall arbeta vidare med de olika förslagen för att försöka
realisera några av idéerna under 2009.

En workshop anordnades den 12 febuari under temat - Regional samverkan om geografisk
information
Inbjudna till workshopen var personer som varit interjuvade för förstudien som genomförts på
GISS-föreningens initiativ eller på annat sätt är engagerade inom området. Antal deltagare var
18 personer.
o Vem vill samverka om geodata och hur? En förstudie
På GISS-föreningens initiativ har en förstudie genomförts om samordning av geodata i
Stockholms län. Kommuner, regionalt verksamma myndigheter och företag har intervjuats om
behovet av samordning och för- och nackdelar med olika samverkansformer. Katarina
Lindgren, Eken och Arken, lämnar synpunkter från genomförda intervjuer.
o Gemensam vägdatabas på Södertörn
Inom ramen för Södertörnssamverkan har beslut tagits om uppbyggnad av en gemensam
vägdatabas som inkluderar gång- och cykelvägnätet. Staffan Kjellman, Tyresö kommun
o

Workshop i 2-3 mindre grupper genomfördes där man diskuterade en rad intressanta
frågor: hur skall ett Geodatacenter organiseras, finanseras, vilka resurser behövs mm.

o Geodatacenter Skåne och framtiden
Sedan ett tiotal år har en gemensam Skånekarta byggts upp av Geodatacenter Skåne, ett bolag
som kommunerna äger gemensamt genom Kommunförbundet i länet. Sven-Erik Johansson,
Geodatacenter Skåne
o Nya roller för Storstockholms geodataråd
Storstockholms kartgrupp består av mät- och kartchefer i kommunerna. Gruppen har nyligen
bytt namn till geodataråd och gör en översyn av sin verksamhet. Jan Zakariasson, Sweco
Position
o Gemensam distributionswebb för Länsstyrelsen och RTK
Erfarenheter av åtta års samarbete länsstyrelsen - RTK om en gemensam distributionswebb
för geodata. Hans Brattström, RTK
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Internet
Föreningens hemsida
Föreningens hemsida - www.giss.se har omarbetets och fått en ny layout under året.
Projektidéer
Via hemsidan finns det möjligheter att lämna en projektidé som GISS-föreningen tillsammans
med idégivaren kan arbeta vidare med.

Övriga aktiviteter
Stipendium för Årets omvärdsspaning
Under året fick Sigtuna kommun ett stipendium från GISS för studiebesök med syftet är att få
inspiration till förnyelse och utveckling av användandet av GIS-verktygen på hemmaplan.
Kommunen rapporterar på årsmötet om sina intryck från sitt studiebesök.
Geodatarådet
Styrelsen följer geodatarådets arbete.
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. Då Birgitta under 2008 har bytt arbetsgivare så har GISS-föreningen slutit
avtal med Catharina Hansson, Idé & Kommunikation om motsvarande hjälp. Föreningen
betalar Rune, Birgittas och Catharinas 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
publicerats på GISS hemsida.
Ekonomi
Styrelsen gjorde under 2008 satsning på aktiviteter som skulle ge direkt återkoppling till
medlemmarna vilket innebar ett medvetet större ekonomiskt åtaganden än tidigare år, bland
annat:
• Kursen ”Konsten att sprida GIS” med cirka 30 deltagare
• Förstudien ”Vem vill samverka om geodata och hur ?”
• Kontaktpersonträff
Medlen har tagits från överskott från tidigare år vilket gjort att kvarvarande medel från 2008
uppgår till ca 125tkr (375 tkr 2008)

Stockholm
2009-03-09

Rune Olsson
ordförande
4

