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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009
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.
47 myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2009, 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.
Vid årsmötet avgick tre styrelseledamöter, Anna-Karin Bergvall, Sigtuna, Anders Hallmén,
Sollentuna och Johan Nordenswan, Nacka. Styrelsen tackade ledamöterna för deras arbete.
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Efter föreningsstämman har 10 styrelsemöten, personliga möten och telefonmöten, och ett
konstituerande möte hållits under verksamhetsåret.
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Seminarier
Årsmöte
Den 13 mars höll GISS-föreningen ett antal föredrag med efterföljande årsmöte på Freys
hotell . Dagen startade med en gemensam lunch för att därefter lyssna på föredrag under
temat ” GISS – framtid, utveckling och samverkan”
Samla regionala geodata för största nytta
På GISS-föreningens initiativ har en förstudie genomförts om samverkan kring geodata i
Stockholms län. En avslutande workshop genomfördes där bl. a. goda exempel på olika
samarbeten presenterades och avslutningsvis hade man gruppdiskussioner. Resultat/slutsatser
av förstudien redovisades. Förstudien finns publicerad på GISS hemsida.
Katarina Lindgren, Eken & Arken
Ny roll för KSL:s Geodataråd?
KSL:s Geodataråd har viktiga uppgifter framför sig – betydelsen av kommunala och regionala
geodata kommer att kraftigt accelerera de närmaste åren. KSL som organisation, med sin
naturliga koppling till politiken, bedöms som en synnerligen lämplig organisation att husera
regionens samverkan kring geodata. En rapport om detta har gjorts av Sweco vilken
presenterades på mötet. På GISS hemsida finns en länk till rapporten.
Jan Zakariasson, Sweco Position
”Goda exempel på GIS-användning”
Sigtuna kommun har fått ett stipendium från GISS för studiebesök med syftet är att få
inspiration till förnyelse och utveckling av användandet av GIS-verktygen på hemmaplan.
Kommunen rapporterade om sina intryck från sitt studiebesök.
Eija Österberg/Anna-Karin Bergvall, Sigtuna kommun
Vad händer efter Kontaktpersonsträffen?
GISS-föreningens kontaktpersonsträff den 15 januari hade temat Känner du ”dina grannar”?
Kan vi inom GIS-området samarbeta bättre och utnyttja varandras kunskaper och
erfarenheter? Under en workshop utifrån Öppet forum-konceptet fick deltagarna diskutera
framtida samarbetsmöjligheter. Vid mötet redovisades hur föreningen tänker gå vidare.
Rune Olsson, ordf. GISS
Därefter började årsmötet där bl.a. styrelse och ordförande valdes. Rune Olsson fick förnyat
förtroende som ordförande samt tre nya personer valdes in i styrelsen. De nya
styrelsemedlemmarna Helga Hedén, Solna, Staffan Kjellman, Tyresö och Johan Reuterham
från Värmdö hälsades välkomna .
Vid årsmötet antogs även en verksamhetsplan för 2009 vilken styrelsen fick mandat att arbeta
efter.

Projektgruppsträffar
Två träffar har genomförts ( 21 aug och 23 okt) som ett resultat från kontaktpersonträffen den
15 januari 2009 och grupparbetet Öppet Forum. Gruppen har haft lite olika sammansättning
på de båda träffarna. Gemensamt var att man vill ha en mer tydlig fokus på gruppens
inriktning.
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Gruppen har enats om att fortsätta arbeta med Open Source GIS och erfarenhets utbyte av
olika projekt. Även nya intressenter kommer att vara välkomna att deltaga i arbetet.
Workshop om nyttan av att samla geodata regionalt
Som ett led i den strategi som Katarina Lindgren presenterade på årsmötet om hur samverkan
av regionala data kan se ut, ordnade GISS den 29 januari 2010 en workshop. Under träffen
diskuterades användarnas olika behov utifrån frågeställningar som fokuserade på 1) nyttan av
ett register för besöksmål samt hur ett sådant register kan se ut, 2) nyttan av ett samlat gångoch cykelvägnät samt 3) behovet av en samlad bild av planeringsinformation runt region- och
detaljplaner.
Läs mer i Minnestanteckningarna från träffen på GISS hemsida
http://www.geoforum.se/page/167/187/477

Internet
Föreningens hemsida
Aktuell information har presenterats på föreningens hemsida. Då ULI har beslut att byta
webb-plattform så kommer även GISS-föreningen att behöva göra detta. Kontakt har tagits
med ULI samt tänkbar leverantör av plattformen för att arbetet skall kunna genomföras under
2010.
Projektidéer
Via hemsidan finns det möjligheter att lämna en projektidé som GISS-föreningen tillsammans
med idégivaren kan arbeta vidare med.
Övriga aktiviteter
Årets GIS-händelse delades ut till Stockholms stads traffikkontor för cykelreseplaneraren.
Styrelsens motivering var ”GIS-lösning som leder till bätte miljö och hälsa”
Bevakning av konferenser
Styrelsemedlemmarna har under året bevakat ett antal konferenser och gjort resuméer i
nyhetbreven.
o Swecos framtidsdag om nyttan med Geografisk IT
Sweco Position bjöd den 23 september i Stockholm på en mycket inspirerande
framtidsdag inom GIT – området vilket lockade många deltagare från hela landet.
o Nordic GIS Conference 2009, 24-25 september i Stockholm - en konferens om geografisk
informationsteknik
Nordic GIS Conference är en mötesplats för intressenter inom framtidsområdet geografisk
information och geografisk informationsteknik! Denna nordiska konferens som ULI
arrangerade i samarbete med GI Norden den 24-25 september 2009 i Stockholm syftar till
att sprida kunskap och skapa kontakter inom området. Arrangemanget som hade cirka 250
deltagare innehöll föredragssessioner, workshops, studiebesök och en utställning.
o Solens Användarkonferens på Hasseludden Yasuragi 14-15 oktober
Cartesia berättade om allmänna nyheter i Solenkonceptet och lät även flera kommuner
berätta om sitt GIS-arbete med olika Solen-produkter.
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o Seminarium om hantering av 3D-data
Den 5 november arrangerade SAM-projektet ett seminarium kallat ”Hantering av 3Ddata”. Att ämnet är aktuellt och högintressant för många märktes av att lokalen var fullsatt
till sista plats. Vid seminariet visades en rad exempel på hur 3D-data på olika sätt kan
användas för att visualisera nya projekt eller att förbättra modeller för ytvattenflöden.
Deltagarna fick även en inblick i hur några olika kommuner arbetar med 3D data och
information om arbetet med den nya nationella höjdmodellen.
o ESRI S-GROUP Användarkonferens 2010
Den 10-11 februari höll ESRI S-GROUP sin stora användarkonferens på Scandic Infra
City i Stockholm. Konferensen samlade cirka 400 deltagare från landets alla hörn, både
från privat och offentlig sektor.
Evenemanget inleddes med ett gemensamt sessionspass där ESRI S-GROUPs vd Per
Carlsson lyfte fram nyttan och värdet av GIS. Med på scen fanns också några kunder som
berättade om sina GIS-lösningar, till exempel Olof Nyberg, vd för Svensk
Morgondistribution. Denna första gemensamma session bjöd också på ett mycket
uppskattat föredrag av Sveriges förste astronaut, Christer Fuglesang, som berättade om
sina erfarenheter från rymden.
Under eftermiddagen kom så de parallella sessionerna igång. Inriktningen för den första
dagen var framförallt överblick, nytta och tillämpningsområden för GIS. Programmet var
heltäckande med ett flertal konferensspår: Introduktion & Överblick, Innovation &
Verksamhetsutveckling, Best Practices & GIS Management, GEOSECMA – med
verksamhetslösningar i fokus, Tips & Trix samt RouteSmart Användarmöte. Första dagen
avslutades med en trevlig buffémiddag och dans i Infra Citys djungelinspirerade miljö.
Om den första konferensdagen hade fokus på tillämpningar så var den andra mer
teknikinriktad. Intresset bland deltagarna var stort och sessionerna var generellt alla
välbesökta. Särskilt stort var intresset för nyheterna i ArcGIS och GEOSECMA och för de
handfasta tips och trix som delades ut av produktspecialisterna. Dagen avslutades med en
gemensam session där bland annat samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedson på
ett underhållande vis berättade om vikten av att kommunicera på rätt sätt.
Mer information om konferensen, se www.esri-sgroup.se/2010
Mer information om ESRI S-GROUP, se www.esri-sgroup.se
Geodatarådet
Styrelsen följer det Nationella Geodatarådets arbete.
Kansliet
Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin
hjälp har Rune haft Karin Ericsson, Lantmäterimyndigheten och Catharina Hansson, Idé &
Kommunikation . Föreningen betalar Rune och Catharina arbetsinsatser per timme enligt
uppgjort avtal.
Styrelsen har under året med framgång provat en ny arbetsform innebärande att
styrelsemedlemmarna tar ansvar för olika ansvarsuppgifter t.ex. seminarier, hemsidan,
samverkan med KSL´s geodataråd osv. Detta har gjort att arbetsfördelningen har varit mer
jämnt fördelad inomstyrelsen.
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.
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Under året har varje styrelsemedlem utsetts till ”fadder” för ett antal medlemmar. Detta för att
underlätta kontakten mellan GISS-föreningen och medlemmarna.
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
Detta har gjort att 2009 har varit ett år av ”återhämtning” för att kunna göra nya satsningar
2010 och 2011.
Utgående balans från 2009 uppgår till 144 tkr

Stockholm
2010-03-01

Rune Olsson
ordförande
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