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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R 2010
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 2010, 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.
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Efter föreningsstämman har 8 styrelsemöten (personliga möten och telefonmöten) inkl. ett
konstituerande möte hållits under verksamhetsåret.
Seminarier
Årsmöte
Den 9 mars höll GISS-föreningen ett seminarium under temat ”Samhällsnyttan med geodata”
med efterföljande årsmöte i Lantmäteriets lokaler i Liljeholmen.
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Seminariet inleddes med att Anders Söderman från GISassistans presenterade sin rapport med
goda exempel från kommunala karttjänster. Därefter visade Österåker och Tyresö kommun
sina kart-tjänster och Stockholms stad presenterade sin cykelreseplanerare. Den sistnämnda
fick även ta emot pris för årets GIS-händelse i Stockholm län, regnskog till ett värde av 1 000
kr. Vidare rapporterades det från ULI:s fokusseminarium om ”Open Source för GIS” samt
från GISS föreningens workshop om regionalt geodatacenter i Stockholm.
Förmiddagen fortsatte med GISS årsmöte. Föreningens ordförande Rune Olsson redogjorde
för verksamheten under 2009 och presenterade styrelsens verksamhetsplan och budget för
2010. Dessa godkändes av årsstämman som även gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året. Mats Dunkars från SWECO Position avgick ur styrelsen och ersattes med Madelene
Nilsson också från SWECO Position. Styrelsen tackar Mats för hans insatser under sin tid i
styrelsen och hälsar Madelene välkommen. Styrelsen vill även framföra ett varmt tack till
Mats Wallenstein som varit med sedan föreningen bildades och som nu avslutar sitt uppdrag
med att sköta föreningens ekonomi.

Inspirationsdag
Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september

Som en uppföljning av den tidigare genomförda kursen ”Konsten att sprida GIS” bjöd GISS
in till en inspirationsdag på samma tema den 24 september. Bland deltagarna fanns både de
som gått kursen och ville fräscha upp sina kunskaper och de som inte tidigare hade haft
tillfälle att gå kursen. Dagen började med att Torsten Hökby från Decerno gav en återblick
från kursen med tyngdpunkt på:
o Olika modeller för att sprida användningen av GIS i en organisation
o Vad är en intraprenör?
o Att vinna möten
Dagen fortsatte med att representanter för Solna kommun och Tyresö kommun presenterade
några exempel på hur man med inspiration från kursen arbetat med att sprida GISanvändningen bland kommunernas verksamheter.
Därefter vidtog gruppvisa diskussioner runt fyra tema:
o Samverkan
o Regelverk
o Personlig utveckling
o Marknadens påverkan
Genom ett snillrikt rotationssystem fick alla deltagare möjlighet att diskutera alla fyra
frågeställningarna. Det blev livliga diskussioner som bland annat mynnade ut i en del idéer till
nya aktiviteter för GISS som styrelsen tar med sig till verksamhetsplaneringen inför 2011.
Geodatautbyte
Seminarium om geodatautbyte (Geografiska datamodeller) 29 oktober

Syftet med seminariet var att diskutera hur utbyte av geografiska data bör se ut i länet.
Kan vi bättre förse regionen med geodata med en standard? Vilka modeller finns och används
idag? Vad kan man tänka sig för modell i framtiden?
Ett antal presentationer genomfördes:
o Gabriel Hirsch datasamordnare på Sweco, beskrev infrastrukturprojekt där man måste
få ihop och sammanställa data som är insamlad från olika kommuner.
o Birgitta Olsson, Naturvårdsverket, beskrev den nya Miljöportalen.
o Per Hampus, Spatial Technology, berättade bland annat om dagens nya krav på
samverkansformer.
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o Reidar Ehrlin och Mikael Göthammer, ESRI, berättade om GIS-arena vilken består av
41 kommuner med gemensam strategi för geodata
o Peter Axelsson, Digpro, höll föredrag om geodatatjänster – från databas till
medborgare med exempel från Stockholms stad.
o Per Wingqvist, Astando, gav rådet greppa inte för stort- det är tungrott. Börja regionalt
med standarder
o Johan Esko, Metria, berättade om kvalité och geodata.
Program, minnesanteckningar och presentationer från seminariet finns på GISS hemsida.

Internet
Föreningens hemsida
Under våren bytte GISS-föreningen webbplattform. Webbplatsens adress är samma som
tidigare, www.giss.se, men designen och mycket av informationen är ny.
Facebook
Sedan slutet av året finns GISS på Facebook. Gå in på www.facebook.com och sök på GISS
Ny e-mail adress

GISS-föreningen har bytt e-post adress till giss@giss.se

Övriga aktiviteter
Bevakning av konferenser
Styrelsemedlemmarna har under året bevakat ett antal konferenser och gjort resuméer i
nyhetbreven.
o Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 2-3 juni
KSL:s Geodataråd bjöd in samtliga kommuner i Stockholms län till en konferens med syfte att diskutera ett
samverkansavtal mellan kommunerna och Geodatarådet där Geodatarådets verksamhet under perioden 2011 till
2013 regleras. 23 kommuner var representerade och dagarna blandades med bakgrunds- och nulägesinformation,
workshops och en hel del information om kommande förändringar som påverkar mät-, kart- och GISverksamheter i en nära framtid. Resultatet av konferensen blir ett utkast till avtal där prioriterade områden,
kostnader och arbetsfördelning regleras.

o KSLs Geodataråds höstkonferens 26 oktober
Till KSLs Geodataråds årliga höst-konferens hade i år representanter för länets samtliga kommuner slutit upp.
Anledningen till detta var med all säkerhet presentationen av det samverkansavtal som nu har gått ut till
kommunerna som reglerar det fortsatta samarbetet inom Geodatarådet. Dessutompresenterades lägesrapporter
och erfarenheter från ett antal aktuella projekt som Tätortskartan Stockholms län, RH2000 och Upphandling av
flygbilder och ortofoto. Deltagarna fick också veta mer om några av Lantmäteriets utvecklingsprojekt, läget i
arbetet med att ta fram nya ram- och ramavtal mellan SKL och Lantmäteriet samt en läges-rapport från GISsamverkan Södertörn. Mer om Geodatarådets verksamhet inklusive det nya samverkansavtalet hittar du på
Geodatarådets hemsida.

o GEOINFO i Uppsala 10-11 november
Inledningsseminarier; samarbete med 116 nationer kring geologiska geodata (OneGeology), Microsofts egna
kart-hanterare MS Bing Maps och exempel på hur GIS kan rädda världen när det gäller klimatfrågan.
Ett av temablocken som man kunde följa under de två dagarna var ”Öppen information i Europa” och som var
upp-delat i sex olika sessioner. Ett nytt och uppskattat inslag under en av sessionerna var en paneldebatt om hur
vi ska öka till-gängligheten till geodata. Ett antal före-trädare för branschen, alla med starka åsikter i frågan,
deltog.
Även riksdagsledamoten Solveig Zander, som skrivit en motion om tillgängliga geodata, fanns med.
Under övriga sessioner fick deltagarna information om INSPIRE, Geodata-portalen och andra portaler, geodatasamverkan m.m.
Under en avslutande session fick deltagarna själva i mindre grupper vara med och diskutera hur vi skapar
förutsättningar för ökad användning och tillgänglighet till geodata (Open Space-workshop).
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Ett annat temablock var Klimatanpassning, där deltagarna fick höra hur GIS kan ge ny kunskap och vara ett
kraftfullt analysredskap. GIS-användare var ytterligare ett temablock och under sessionen Medborgardialog –
data och information presenterades olika GIS- och webblösningar som ska leda till ökade möjligheter för
medborgare att ta del av och ha inflytande i planering.

GIS-händelse
o Världsbanken släpper data fritt
Efter påtryckningar från bland annat professor Hans Rosling, skaparen av statistikanalysprogrammet Gapminder,
har världsbanken beslutat att inte längre ta betalt för sina data. Detta gör att beslutsfattare, forskare och studenter
fritt kan ta del av hur olika länder utvecklas ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Kanske en trend som snart
sprider sig även till Sverige

Kansliet
Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin
hjälp har Rune haft Karin Ericsson, Lantmäteriet och Catharina Hansson, Idé &
Kommunikation. Föreningen betalar Rune och Catharina arbetsinsatser per timme enligt
uppgjort avtal. Lars Skog har tagit över Mats Wallensteins bokföringsuppgifter och får
ersättning för detta.
Styrelsen har fortsatt med arbetsformen 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 inom styrelsen.
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. Två nyhetsbrev har publicerats undert året.
Ekonomi
Överskottet från 2010 på 120.991 kr föreslås överföras till nästa års balansräkning.
Utgående balans från 2010 uppgår till 265.250 kr.

Stockholm
2011-01-21

Rune Olsson
Ordförande

4

