
 

 

Verksamhetsberättelse för 2022 
 

GISS är en förening för alla organisationer i Stockholms län som har ett intresse av GIS. Under 2022 

var 60 organisationer medlemmar i föreningen. Medlemmarna spänner över allt från kommuner, 

regionen och myndigheter 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 2022 har föreningen haft 60 betalande medlemsorganisationer. En organisation kan ha flera 

medlemmar, till exempel olika förvaltningar inom en och samma kommun. I följande tabell redovisas 

varje medlem. Varje medlemsorganisation representeras av en kontaktperson. 

 

 2022 2021 2020 2019 

Kommuner 26 26 26 26 

Statliga/regionala organisationer 10 10 12 12 

Privata aktörer 24 25 26 26 

Totalt 60 61 64 64 

 

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 ytterligare arbetsmöten för planering av aktiviteter. 

 

Styrelsen bestod under 2022 av: 

Ordförande Mikael Grönkvist Agima Management AB 

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 Emma Björklund Norrtälje kommun 

Ledamot Katja Hunn Esri Sverige AB 
Ledamot Henri Börjesson Lidingö stad 

 

Valberedningen bestod 2022 av Eva Nord, Agima Management AB, och Niclas Areteg, Salems 

kommun. 

 

Revisorer var under 2022 Christina Wallstén, Stockholms stad – Trafikkontoret, och Sofie Lagerlöf, 

Danderyds kommun. Revisorssuppleanter var Kent Romppala, KartLogik AB, och Anja Arnerdal, 

Huddinge kommun. 



 

Aktiviteter under året 

2022 började som 2021 slutade, dvs med pandemi och tillhörande restriktioner. Det innebar att GISS 

årsmöte med tillhörande seminarium fick genomföras digitalt. Då de flesta restriktionerna upphörde i 

februari och resterande i april, innebar det att styrelsen relativt tidigt kunde börja planera för att 

genomföra fysiska aktiviteter under resten av året. När lättnaderna trädde i kraft kunde vi, äntligen, 

få ett “normalt” verksamhetsår igen. 

 

Årsmöte och seminariedag 16 februari 

Årsmötet hölls digitalt med drygt femtio deltagare. I samband med årsmötet hölls en seminariedag 

med fyra programpunkter. Karl Engström (Nacka kommun) presenterade 2021 års utredning om 

drönaranvändning, Cornelia Wallander (Sweco) pratade om AI och automatisering och Sveriges mest 

kända kartläsare, Tina Thörner, bjöd på en inspirationsföreläsning. Dagen avslutades med en 

paneldiskussion på temat "Framtiden för GIS & geodata” med deltagare från Trafikverket, Nacka 

kommun samt Stockholm Vatten och Avfall. 

 

GISS After Work 31 mars 

Verksamhetsårets första aktivitet blev en gemensam After Work på O ‘Learys med föreläsningar från 

tre olika organisationer. Mikael Grönkvist och Torbjörn Ekerot (Agima) pratade om skiftet från GIS till 

geodata, Anna Berggren (Trafikverket) om GIS i arkeologiprojektet Ostlänken och Mathias Rantanen 

berättade om Lantmäteriets arbete kring särskilt värdefulla datamängder och deras utbyte med sin 

serbiska motsvarighet. Drygt 30 deltagare medverkade under kvällen. 

 

Studieresa till Jönköping 14-15 september 

För första gången sedan 2019 kunde GISS genomföra en studieresa! På grund av de något osäkra 

förutsättningarna vid planeringen av resan blev det ett resmål inte alltför långt bort från Stockholm. 

Knappa 40 deltagare åkte med till Jönköping där vi hälsade på Skogsstyrelsen, Jönköpings kommun 

och Jordbruksverket med temat “Effektivisering och automatisering av verksamhetsflöden”. 

 

After Work hos Esri 11 oktober 

Drygt 20 deltagare hälsade på hos Esri i Kista i mitten av oktober. Vi fick bland annat se hur man med 

enkla steg kan gå från analyser till visualisering av resultatet i anpassade appar samt hur man med 

avancerade bild- och rasteranalyser effektiviserar verksamhetsprocesser. Efteråt bjöds det på mingel 

och förtäring. 

 

Lunchseminarium på Internationella GIS-dagen 16 november 

Som traditionen bjuder firade GISS den internationella GIS-dagen med ett event, det här året i form 

av ett lunchseminarium. Nästan 30 deltagare kom för att lyssna på Swecos redovisning av årets 

utredning “Miljöinformation i en digital samhällsbyggnadsprocess” och en av årets två stipendiater 

Jonas Nelson (Täby kommun). Jonas berättade om sin resa till FME:s användarkonferens i Vancouver 

och det föredrag om träddetektion, -modellering och -visualisering han höll där. 

Tid för mingel fanns i samband med den gemensamma lunchen. 

 

After Work hos Astando 7 december 

För årets sista aktivitet stod Astando värd. De berättade för oss om hur man kan hantera sin data 

inom vägar, gator och trafik i en systemlösning och visade praktiskt hur man gör för att använda 

Stockholms stads öppna data. De knappa 20 deltagarna bjöds på mingel och förtäring innan kvällen 

avrundades. 

 



Utredning 

En inbjudan att ansöka om uppdraget att genomföra en utredning skickades ut till 

medlemsorganisationerna i maj. Syftet är att bidra med nytta i form av erfarenhetsspridning och 

inspiration. Utredningen presenteras för och sprids till medlemsorganisationerna. 

Styrelsen tog fram tre alternativ till utredningar som bedömdes vara av intresse för medlemmarna: 

• Alternativ 1 - Kris-GIS 

• Alternativ 2 - Webb-GIS och informationssäkerhet 

• Alternativ 3 - Användning av geodata då, nu och i framtiden 

Ett fjärde alternativ fanns också i form av att som ansökande organisation själv beskriva ämne och 

omfattning för en utredning. En ansökan inkom från Sweco som valt just detta fjärde alternativ med 

ämnet “Miljöinformation i en digital samhällsbyggnadsprocess”. Sweco tilldelades uppdraget och 

presenterade resultatet på Internationella GIS-dagen. Utredningen finns tillgänglig på GISS hemsida. 

Stipendium 

Föreningen har under 2022 avsatt medel för stipendium i syfte att bidra till våra 

medlemmars kompetenshöjning inom GIS/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. Två ansökningar inkom under 2022, båda dessa godkändes: 

• Jonas Nelsson (Täby kommun) - 10 000 kr för medverkan som talare och deltagare på FME:s 

användarkonferens i Vancouver 

• Sonja Sandström (Norconsult) - 10 000 kr för medverkan på konferensen Smart City Expo 

World Congress i Barcelona 

 

Jonas presenterade sina intryck från resan på Internationella GIS-dagen och Sonja kommer att 

presentera sina erfarenheter på seminariedagen i samband med årsmötet 2023. 

 

Kommunikation med medlemmarna 

Styrelsens 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 för att 

presentera styrelsemedlemmarna och nya medlemsorganisationer. I skrivande stund har GISS 

LinkedIn-sida 974 följare.  

 

Ekonomi 

Utgående balans från 2022 uppgår till 693 948 kr. 

 

Stockholm  

1 februari 2023 

 

 
Mikael Grönkvist, styrelseordförande för GISS 
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