
 

 

Verksamhetsplan 2019 
 

Verksamhetens inriktning grundas i föreningens ändamål som presenteras 

i stadgarnas §2:  
 

o Visa hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter.  

o Verka för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information.  

o Stimulera till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar.  

o Fånga upp och sprida kunskap inom GIS geodesi, fotogrammetri och kartografi 

Ett förslag till seminariedag under våren konkretiserades under planeringsdagen och den nya 

styrelsen tar det vidare. 

Till hösten förslås att ansvaret för arrangemang övergår till att cirkulera mellan 

medlemsorganisationerna. Det ger medlemmarna möjlighet att ta upp för dem aktuella frågor. 

Arrangemanget kan vara allt från en enkel inbjudan till diskussion/erfarenhetsutbyte till 

seminariedag eller studieresa. Styrelsen finns som stöd kring kontakter mm och beslutar också om 

hur föreningen kan bidra ekonomiskt.    

Utöver dessa arrangemang föreslås  
 

o att styrelsen utvecklar och håller webbplatsen och facebook-sidan aktuell 

o att sändlistan till medlemmarna hålls ajour, 

o att samtliga aktiviteter åtföljs av en utvärdering 

o att knyta kontakter med fler aktörer i branschen för att öka samarbetet inom länet 

o  

Under planeringsdagen arbetades följande underlag fram för verksamheten 

2019: 

Ämnen som togs upp 

• Strategi för geodataförsörjning. 

• Innehåll och kvalitet i kommunens geodata. 

• Återanvändning av data – hur tas det om hand i kommunen. 

• Behöver vi SGP för projekteringsdata – hur gör vi det? 

• Vad kan vi som mätkonsult bidra med? 

• Hur kan det vi gör komma till nytta i fler sammanhang. 

• Kan GIS-verksamheten inom Metria bidra. 

• Maskinstyrning - hur långt räcker våra data? 

• Övertro på GPS 

• Återväxt i branschen - bristyrke men många nya YH-utbildninga 



Förslag på aktivitet under våren 

 

”Mätdag” - fortsättning från novembermötet :  

Diskussion och erfarenhetsutbyte med kommuner och mätkonsulter kring effektivisering inom 

projektering, bygglov, lägeskontroll mm 

• Nya verktyg, skanner, drönare - demo 

• Kodning 

• Kvalitet 

• Överföring-utbyte – utan att tappa data – analoga mellansteg 

• Krav från på situationsplan/ NBK   

• Finns det som försvunnit med i leveransen? 

• Olika krav från olika kommuner, NBK, lägeskontroll, grundkarta? mm 

• Goda idéer från andra branscher telia – inmätning av fiber -  jobba mot samma databas 

 

Utgå ifrån hur behovet egentligen ser ut? 

Få med även kommunerna som inte har egen verksamhet! 

Tid och plats:  Arbetshypotes: torsdag 9 maj i Katrineholm 

 

Idéer för aktiviteter under hösten 

 

Geodatastrategi  

Ordning&reda i geodata  

Hur är geodata framtids-säkrat? – är allt lagrat på ett sätt som gör att det är användbart för 

framtiden. Ex markundersökningar. 

Hur förbereder man sig för att kunna tillgängliggöra sina data för andra aktörer i 

samhällsbyggnadsprocessen 

GIS-analyser 

Analyser av mycket data – AI  

Skogsanalyser 

Övrigt 

Nationella MarkData , Visualisering i DP-process, Webbkarteverktyg för extern publicering. 


