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  Verksamhetsplan 2020  
 

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 

Verksamhet under 2020 

Ett antal förslag till seminarieområden samt studiebesök togs fram på planeringsdagen i december. 

Dessa listas nedan och nyttjas för vidare planering av aktiviteter. Planeringen för 2020 är att minst 

två seminarietillfällen genomförs under året, ett under våren och ett under hösten. Inriktningen för 

årets seminarietillfällen är uppföljning av 2019 års erfarenhetsutbytesdag om inmätning samt 

digitala detaljplaner och verksamhet i stort kopplat till detta. 

Något som föreslogs redan förra verksamhetsåret var att ansvaret för ett, eller flera, av årets 

arrangemang cirkulerar mellan medlemsorganisationerna. Det ger medlemmarna möjlighet att ta 

upp för dem aktuella frågor. Detta kan vara kopplat till de förslag som tagits upp på 

planeringsdagen alternativt något som är aktuellt för arrangerande organisation. 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. 

Samarbetet med GIS Östergötland fortsätter och inriktningen är att kunna samordna någon aktivitet 

under 2020. 

Övergripande aktiviteter för föreningen 
o styrelsen utvecklar och håller webbplatsen och sidor på sociala medier aktuell 

o sändlistan till medlemmarna hålls ajour, 

o samtliga seminarier/studiebesök åtföljs av en utvärdering 

o kontakter knyts med fler aktörer i branschen för att öka samarbetet inom länet 
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Underlag från planeringsdagen 2019-12-06: 

Från grupperna kom följande förslag till aktiviteter:  

Seminarier/workshops 

o Digital Samhällsbyggnadsprocess 

• Digitala detaljplaner, process och samverkan 

• Digitala översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner 

• Underlag i bygglovsprocessen 

o Totalförsvar  

• Förberedd, krisberedskap (geografiska underlag) 

• Tillgång till information vid avbrott 

• Informationssäkerhet 

o Verktyg 

• GIS-programvaror 

• 3D hela vägen 

• Open source 

• Egna verktyg – dela med sig 

• Analys 

• Databas 

• Webbkarta 

o Datakvalitet 

• Blåljuskollen 

• Skolval 

• Metadata 

• Förvaltningsdata GIS-BIM-digital tvilling 

o Bygga upp/utveckla en kommunal GIS-verksamhet. Erfarenhetsutbyte 

o Geodataförsörjning, geodata och geodatatjänster.  

• Olika aktörer och deras data. Vad gör olika aktörer, vad släpper de för data - nyheter 

och aktuell information?  

• Samma informationsunderlag på geodatatjänster hos flera aktörer  

• Koppling information och GIS-system.  

o Grön infrastruktur 

o Klimatanpassning 

 

Studiebesök 

o Örebro med inriktning mot såväl GIS som digitalisering 
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Planerade aktivitet under våren 2020 

”Mätdag” - uppföljning från möte i maj 2019:  

Dagen kommer belysa det som vi gör lika och det vi gör olika för att se om det finns några frågor 

som är extra intressanta att jobba vidare med. Det vi kommer att jobba med under dagen är 

exempelvis nybyggnadskartor, utsättningar och lägeskontroller i kommunerna. 

Digitala detaljplaner 

Vi tar upp frågor om hur lagstiftning påverkar det kommunala arbetet. Vi diskuterar hur vi ska 

nyttja de digitala möjligheterna och hur arbetet kan påbörjas. 

Geo-Forum 

Geodatagruppen på GIS-enheten på Eskilstuna kommun bjuder in till Geo-forum, där vi vill öppna 

upp för allmän diskussion om geodata med avseende på användning, förvaltning och visualisering. 

Idéer för aktiviteter under hösten 2020 
Medlemsstyrd aktivitet där inriktningen tas från förslagen som tagits fram under planeringsdagen 

alternativt frågeställningar som kommit upp i verksamheten. Här lämnas inriktningen fritt för den 

organisation som initierar aktiviteten. 


