Verksamhetsberättelse för 2021
GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS. Idag är 61 organisationer
medlemmar i föreningen. Medlemmarna spänner över allt från kommuner och landsting till
leverantörer och konsulter inom GIS-branschen. Blandningen av medlemmar är en del av föreningens
unikum och styrka. Föreningen bildades den 18 februari 1994.

Medlemmar
Under 2021 har föreningen haft 61 betalande medlemsorganisationer. En organisation kan ha flera
medlemmar, till exempel olika förvaltningar i en kommun, i följande tabell redovisas varje medlem.
Varje medlemsorganisation representeras av en kontaktperson.

Kommuner
Statliga/regionala organisationer
Privata aktörer
Totalt

2021
26
10
25
61

2020
26
12
26
64

2019
26
12
26
64

2018
25
15
19
59

Styrelse och övriga valda
Föreningen leds av en styrelse med tio ledamöter. Alla styrelsemedlemmar har haft ett tilldelat
administrativt ansvar utöver arbetet med att planera och genomföra aktiviteter.
Under verksamhetsåret har det hållits nio styrelsemöten, en verksamhetsplaneringsworkshop
samt ett flertal arbetsmöten för planering av aktiviteterna.
Styrelsen bestod under 2021 av:
Ordförande
Lina Delde
Upplands-Bro kommun
Vice ordförande
Helena Nyman
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Sekreterare
Mathias Rantanen
Lantmäteriet
Kassör
Lars Skog
LS Communication
Ledamot
Cecilia Pettersson
Haninge kommun
Ledamot
Håkan Hedenvind
Trafikverket
Ledamot
Helena Falk
Sweco Sverige AB
Ledamot
Mikael Grönkvist
Agima Management AB
Ledamot
Katja Hunn*
Esri Sverige AB
Ledamot
Henri Börjesson
Lidingö stad
* Katja Hunn valdes in då hon representerade SLL. Styrelsen beslutade i samband med hennes
förflyttning till Esri Sverige AB att hon kvarstår i styrelsen fram till årsmötet.
Valberedningen bestod 2021 av Eva Nord, Agima Management AB och Niclas Areteg, Salems
kommun.
Revisorer var under 2021 Christina Wallstén, Swedavia AB och Sofie Lagerlöf, Danderyds kommun.
Revisorssuppleanter var Kent Romppala, KartLogik AB och Martin Karlsson, Norrtälje kommun.

Aktiviteter under året
2021 har inte varit ett år som andra. Pandemin och de efterföljande restriktionerna har satt spår
även detta år och anpassningar av aktiviteter har fått göras. En förhoppning fanns om att kunna
genomföra både studieresa och flera aktiviteter på fysisk plats, men med facit i hand har endast en
aktivitet kunnat genomföras som fysisk träff. I september var det meningen att den årliga
studieresan skulle gått av stapeln men styrelsen beslutade redan under dess planeringsskede att
ställa in planerna. Men tack vare att vi nu är vana vid digitala lösningar så har flertalet aktiviteter
under året ändå kunnat genomföras.
Årsmöte och seminarium, 19 februari
Årsmötet hölls digitalt med drygt femtio deltagare. I samband med årsmötet hölls ett seminarium där
vi fick lyssna till Anders Johnsson som tog med oss på en resa genom Sveriges företagsamma historia.
Mats Fröjdenlund från Esri visade och berättade om utforskningen av Sveriges längsta undervattensgrotta och Christoph Kircher från 3B Infra pratade om digitalisering inom drift och underhåll av
järnvägsinfrastruktur.
Drönarseminarium del 1, 28 maj
Swedron och Trafikverket visade och berättade om drönare och drönaranvändning vid byggandet av
ny järnväg mellan Umeå och Luleå. Ett trettiotal personer deltog.
Drönarseminarium del 2, 1 oktober
Sweco presenterade sin drönarverksamhet med fokus på vad de gör, hur de gör det och värdet av
datafångst med drönare. Ett trettiotal personer deltog.
GIS-dagen och lunchseminarium, 17 november
Årets enda fysiska träff genomfördes på GIS-dagen. Nästan trettio deltagare fanns på plats för att
lyssna till Sundsvalls kommun som berättade om ”varför behövs en API-strategi?”. En workshop hölls
på temat ”GISS under och efter pandemin” och tid för mingel fanns i samband med den
gemensamma lunchen.
Ej genomförda aktiviteter
I verksamhetsplanen för 2021 planerades det även för två after works, ett studiebesök och en
studieresa. På grund av pandemin ställdes studieresan och studiebesöket in. Planering för after
works gjordes men lyckades inte genomföras.

Utredning
En inbjudan till medlemsorganisationerna skickades ut i juni (förnyad inbjudan skickades ut i
augusti) att ansöka om att åta sig uppdraget att genomföra en utredning. Syftet är att bidra
med nytta i form av erfarenhetsspridning och inspiration. Utredningen ska presenteras för
och spridas till medlemsorganisationerna.
Styrelsen tog fram fyra alternativ till utredningar som bedömdes vara av intresse för
medlemmarna:
•
•

Drönare – Värdering av nyttan och checklista för att komma igång
Webb-GIS och informationssäkerhet

•
•

Användning av geodata då, nu och i framtiden
Så gjorde vi – ett exempel på hur geodata/GIS har använts för att digitalisera en
process

En ansökan inkom från Nacka kommun gällande alternativet Drönare. Nacka kommun fick
uppdraget och kommer presentera resultatet på seminariet den 16 februari 2022.
Stipendium
Föreningen har under 2021 avsatt medel för ett stipendium i syfte att bidra till våra
medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT. Stipendiemedel kan sökas för att till exempel
delta på en konferens, gå en utbildning eller genomföra någon annan aktivitet som annars inte
hade kunnat göras. Inga ansökningar kom in under 2021, vilket troligen kan förklaras av den
pågående pandemin.

Kommunikation med medlemmarna
Styrelsens främsta kommunikationskanaler är hemsidan (www.giss.se), e-post (giss@giss.se) och
LinkedIn (www.linkedin.com/company/gisstockholm).
Hemsidan har under året uppdaterats och fått nya funktioner. LinkedIn har även använts som kanal
för att presentera styrelsemedlemmar och nya medlemsorganisationer. I skrivande stund har GISS
LinkedIn-sida 903 följare.

Ekonomi
Utgående balans från 2021 uppgår till 512 900,55 kr.

Stockholm
2 februari 2022

Lina Delde, ordförande GISS styrelse

