
GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2022-02-28- Teams 
Deltagare:  

Namn Närvarande Roll 
Jessica Henestål x Ordförande 
Anders Hjalmarson x Kassör 
Dick Magnusson x Ledamot 
Mayomi Oskarsson  Ledamot 
Jonas Nordén  Ledamot 
Elvisa Deumic  Ledamot 
Daniel Regemar  Ledamot 
Roland Andersson x Ledamot 
Dior Qaderi x Suppleant 

 

§1 Mötet öppnas  
 

§2 Hänt sedan sist  
Haft kontakt med föreningen för samhällsplanering (FFS) som är intresserade av att 

samverka med vår förening. De är positiva till att ha ett seminarie om klimatanpassning 

tillsammans med oss senare i vår. https://www.planering.org/ostergotland 

Vi kan göra reklam för varandras aktiviteter. 
 

§3 Ekonomi  
Agima och ESRI vill ha kreditfaktura. 

 

§4 Medlemsfrågor  
Jessica skickar förfrågan till Ydre och Ödeshög om de vill bli medlemmar, Ydre nya GIS-

samordnare: susanne.ahlander@ydre.se, Ödeshög har vi erik.blomdahl@odeshog.se att 

kontakta. 

 

§5 Föreningens hemsida  
Lägg in kontakt@gisost.se som vår kontaktmail – ej gjort än 

Prova appen på privat telefon och koppla mailen dit – ej gjort än 

Ändra Diors namn och arbetsplats på hemsidan. Jessica fixar – ej gjort än 

Uppdatera eller kolla av medlemslistan på hemsidan, LiU står inte med där t.ex. Ydre? – ej 

gjort än 

 

§6 Aktiviteter  

Årsmöte 2022 
Anders skriver Balansräkning och Resultaträkning – klar och kan bifogas med inbjudan 

Daniel kollar om Mats kan granska – Han eller någon annan kollega till Daniel på LM kan 

granska. 

https://www.planering.org/ostergotland
mailto:susanne.ahlander@ydre.se
mailto:erik.blomdahl@odeshog.se


Jessica skriver Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan 

Tre veckor innan stämman ska egentligen dagordning, verksamhetsberättelse inkl 

årsräkenskap skickas ut men nu har vi två veckor på oss innan årsmötet. Kommer skickas ut 

två veckor innan denna gång, av Roland. Jessica lägger in information på hemsidan om 

årsmötet också. 

 

Beslut innehåll: 

• Årsmötet 13.00-14.00 (bensträckare om det inte tar en timme) 

• Medlemmarnas synpunkter på vad föreningen ska göra 14.00-14.15 

• Samverkan via ArcGIS Online/Portal for ArcGIS Enterprise - SGI och Sweco – 14.15-

14.45 

• Diskussion utifrån föregående presentation 14.45-15.00 

 

Fokusmöte för klimatanpassning i maj?  

Vi bör planera lite kring detta för att informera om på årsmötet 

Föreningen Samhällsplanering Östergötland - bjuda in Linus (ordförande) på ett 

styrelsemöte framöver 

Innehåll: 

Dior - forskare scenarier 

Klimatanpassningspaketet planeringskatalogen 

Planarkitekter, bygglovshandläggare, svensk försäkring (Länsförsäkringar Östgöta) 

SMHI intressant aktör 

Arbetet med inre hamnen i Norrköping - översvämningsplan 

Linköping arbetar med en beredskapsplan 

 

Jessica skickar ut en doodle till styrelsen för att komma fram till ett datum. 9-12 plus lunch 

någon dag i maj. 

Vid en ”save the date” kan man skicka ut ett formulär med frågan kring lunch och allergier. 

Roland kollar med Pingstkyrkan i Linköping för lokal och lunch när vi har några förslag till 

datum från doodle. 

 

”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.  

Idé att studenter utvärderar olika kommuners och myndigheters externa webbGIS i 

december, redovisning i januari muntligt.  

De läser tredje året på samhällsplaneringsprogrammet. 



 

§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. 

Jessica skickar fråga till Elvisa, Jonas och Mayumi om de kan tänkas bli omvalda på 2 år. 

Minst fem och högst sju ledamöter, minst två suppleanter. 

Styrelsen för verksamhetsår 2021 är enligt följande. 

Jessica Henestål, Länsstyrelsen  Ordförande Nyval 1 år 
Anders Hjalmarson, Östgötatrafiken Kassör Kvar 1 år 
Mayumi Oskarsson, Region Östergötland Ledamot Kvar 1 år 
Jonas Nordén, Esri S-Group Ledamot Kvar 1 år 
Dick Magnusson, Linköpings Universitet Ledamot Omval 2 år 
Elvisa Deumic, Linköpings kommun  Ledamot Kvar 1 år 
Daniel Regemar, Lantmäteriet Ledamot Kvar 1 år 
Roland Andersson, Motala kommun  Ledamot Nyval 2 år 

 

Suppleanter 

Dior Qaderi, Statens geotekniska institut  Suppleant Omval 2 år  



 

§9 Övrigt  
 

§10 Nästa möte  
Nästa möte är årsmötet men för att få datum på nästkommande ordinarie styrelsemöte 

skickar Jessica ut en doodle. 

§11 Mötet avslutas  


