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Deltagare:

Namn
Jessica Henestål
Anders Hjalmarson
Dick Magnusson
Mayomi Oskarsson
Jonas Nordén
Elvisa Deumic
Daniel Regemar
Roland Andersson
Dior Qaderi

Närvarande
x
x
x
x
x
x
x

Roll
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

§1 Mötet öppnas
§2 Hänt sedan sist

Banken saknade dokument och det fanns risk för spärrade konton. Ok nu?

§3 Ekonomi

Har Anders skickat ut fakturor, löst sig med Kinda?

§4 Medlemsfrågor

Metria är antagligen inte medlemmar just nu men Jonas N kollar med Åke Svensson om de
kan tänka sig bli det. Han finns med på sändlistan.

§5 Föreningens hemsida

Ändra Diors namn och arbetsplats på hemsidan. Jessica fixar.
Mail:
info@gisost.se – för utskick och de mailen kommer till sekreteraren och ordföranden
styrelsen@gisost.se – kommer till alla i styrelsen, sprids inte utåt utan används inom
styrelsen mer.
Lägga upp årsmötesprokoll och konstituerande när det utretts om möjlig redigering av
pdf:erna.

§6 Aktiviteter
GIS-samordnarnätverk

Torsdag 2 dec 13-15 förslag. Digitalt. Roland pratar med Jessica och sen skickar ut inbjudan
till GIS-samverkansnätverket + styrelsen.
Roland pratat med Motala (Jessica Pettersson) – gjort appar, skulle kunna visa vad de gjort.
Förfrågor på höstens samverkan inför våren:
Hur eller om GIS & kart på kommunerna levererar blåljusunderlag till
räddningstjänst
Oklarheter vart ambulansen får tag på rätt underlag.

Endast 3 kommuner har kunnat leverera rätta adresskartor (2012). Kan Roland
kolla när Motala levererade adresskartor senast?
Blåljuskollen borde göras på kommunerna. Skulle vi inom GIS-Östergötland
kunna hjälpa till? Informera eller ha ett blåljustema med
informationsförsörjning.
LM kan erbjuda blåljusdata till offentliga aktörer men inte till upphandlade
privata aktörer.
GIS-funktionen är inte centraliserad inom Regionen.
Behövs en nationell kartläggning av möjliga solcellsplaceringar samt ett register
över befintliga. Energifrågan är kopplad till byggnader.
Skulle räddningstjänsten kunna definiera sina behov?

Händelser – extremt torrt/brandrisk, extremt blött/översvämning/skyfall.
•
•
•
•
•
•
•

Motala kommun – Roland kollat - ok
SGI – TiB som hjälper till med kartor, är ute med drönare. Identifiering av
riskområden för översvämning,
https://storymaps.arcgis.com/collections/e842517ce39045a4a7603dba84281208

Länsstyrelserna tagit fram paket förberedelser brand, Geodatakatalogen
SMHI?
Polisen?
Räddningstjänst?
LiU?

Workshop Kris-GIS våren 2022

Målgrupp GIS-samordnarnätverket, Samverkan Östergötland (TiB i regionen)
Under 2022, gärna våren.
MSB bör vara med.
Copernicus – MSB, SGI
Samverkan Östergötland.

Viktigt att använda samma data, uppdaterad och rätt data.

Webinarie - Underlag för klimatanpassning och fysisk planering i ett förändrat
klimat
Kanske som en aktivitet utöver GIS-samordnarnätverkets. Annan målgrupp.

Planarkitekter, bygglovshandläggare, svensk försäkring (Länsförsäkringar Östgöta)

Studiebesök med övernattning:
Ansvarig: Elvisa Tidpunkt:

”Studentanalys”

Studenterna genomför gruppvis en studie i sin normala undervisning. T.ex. några olika
kommuners publika webbgis (användning av kartor). Redovisningen genomförs publikt
organiserat av GIS Östergötland, eventuellt med ytterligare något inslag.

§7 Aktiviteter – Historik/anteckningar
Lista med uppslag som vi har med oss.

•

Generellt
o Stödja mindre kommuner som pga av olika anledningar inte har lika stort
utrymme för utbyte m.m..
o På alla aktiviteter främja dialog och nätverkande.
o Högre andel aktiverande aktiviteter än passivt lyssnande.

•

GIS-samordnarnätverk. Drivs av Jessica.
o Datautbyte
o Tillgängliggöra data
o Teknik

•

SGI Geokalkyl – översikt för kostnader för att bygga i ett område. Analysera fram
bästa och kostnadseffektiva placeringen. ESRI-baserat. Skulle kunna visa för
kommunerna. Gävle, Nyköping och externa företag som använder det. Gratis och fritt
att använda men kräver ESRI-program.

•

Studiebesök
o VTI
o SAAB, Linköping.

•

Informationsklassning, informationsägarskap. GISIdé hade ett sådant lyckat tillfälle
nyligen, LM, Regionen, Kommuner, Lst.

•

Teknik
o Drönare
 Hur får vi ut nyttan.
 Bestämmelser
 Hantering data. Bearbetning. Lagring.
 Programvaror.
o Solkarta
 Nytta
 Kostnad
 Egen arbetsinsats
o Översikt GIS programvaror.
o Streetview
 Nyttan med egna bilder.
 Kostnad
 Egen arbetsinsats
 Programvaror.

•

Organisera utbildning inom specifikt område:
o QGIS

•

Standardisering av planprocessen (detaljplaner). Finns SoU. Öppna arena för
samarbete/datautbyte.

•

BIM/GIS
o Bygglov
o Hemtjänst

•

Ostlänken. Generell information om projektet och påverkan på regionen.
Datasäkerhet/informationssäkerhet. Vad innebär detta för den egna organisationen.

•

GISIdé
o Informationsklassning
o Polisen
o Upphandling

§8 Valberedning

Vi har ingen valberedning utan löser detta med hjälp av styrelsen.
Styrelsen för verksamhetsår 2021 är enligt följande.
Jessica Henestål, Länsstyrelsen
Anders Hjalmarson, Östgötatrafiken
Mayumi Oskarsson, Region Östergötland
Jonas Nordén, Esri S-Group
Dick Magnusson, Linköpings Universitet
Elvisa Deumic, Linköpings kommun
Daniel Regemar, Lantmäteriet
Roland Andersson, Motala kommun

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nyval 1 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Omval 2 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Nyval 2 år

Suppleanter
Dior Qaderi, Statens geotekniska institut Suppleant

§9 Övrigt
§10 Nästa möte

3 november 9-10, skype eller teams.

§11 Mötet avslutas

Omval 2 år

