
GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2022-04-08 Teams 
Deltagare:  

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

 

§1 Mötet öppnas  
 

§2 Hänt sedan sist  
Protokoll årsmöte och konstituerande upplagt på hemsidan. 
 
Linus ordförande i FSS kunde inte vara med på seminarium om klimatanpassning den 4 maj 
– han tar med frågan vidare till sin styrelse om någon där skulle vara intresserad av att delta. 
Fråga Dick. 
 

§3 Ekonomi  
Ta bort Spotscale från faktura och intressentregistret 

 

§4 Medlemsfrågor  
Ta bort Spotscale. 

 

§5 Föreningens hemsida  
Jessica bokar in avstämning med Daniel för inlogg och hantering av webbsidan. 

Jessica ser till att ändra vb av mail till styrelsen@gistost.se så att det kommer till aktuella 

medlemmar i styrelsen.  

 

§6 Aktiviteter  
 

Fokusmöte för klimatanpassning 4 maj 9-12  

Frimis är bokat, får plats med 25 personer 

Fika och lunch – får beställa efter att anmälningar kommit in 

Roland skickar ut inbjudan till våra medlemmar med sista anmälningsdatum och en 

beskrivning av vad vi planerar ta upp. Skickar utan färdig agenda. 

Innehåll: 

mailto:styrelsen@gistost.se


Arbetet med inre hamnen i Norrköping – Riskhanteringsplan – Magnus Mateo Edström 

Länsstyrelsen Östergötland - Klart 

Planeringskatalogen – sökningar som listar alla underlag kopplade till en vägledning, t.ex. 

Boverkets vägledning om översvämning. Klart - Jessica kan informera 

Norrköpings skyfallskartering publikt – Vi kan kort informera om det men dagvattenstrateg 

kunde inte delta. 

Karlskrona – Jonas kollar, ESRI-kollegor behöver då att det ska vara via länk. Roland kollar 

möjligheterna till det i lokalen. 

Roland kollar med samordnare plan samt räddningstjänst i Motala 

Öppen diskussion som en punkt på dagordningen 

IPCC-rapporten – tankesmedja  

GIS & fysisk planering 

Daniel kollar med Ewa på LM om SMHIs klimatanpassningspaket – LM som var beställare. 

LM har inget att nämna om Klimatanpassningspaketet 

Linköping arbetar med en beredskapsplan – Elvisa har inte hunnit kolla med kollega 

Jonas kontakt på SGI – forskningschef – David Bensten – Boverket jobba med reträtt längs 

kusterna – Jonas har inte fått kontakt/svar 

 

”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. 

Minst fem och högst sju ledamöter, minst två suppleanter. 

Styrelsen för verksamhetsår 2022 är enligt följande: 

Jessica Henestål, Länsstyrelsen  Ordförande Omval 1 år 
Anders Hjalmarson, Östgötatrafiken Kassör Omval 2 år 
Fredrik Hellqvist, Mjölby kommun                           Ledamot Nyval 2 år 
Nasos Alexis, Vadstena kommun                              Ledamot Nyval 2 år 
Dick Magnusson, Linköpings Universitet Ledamot Kvar 1 år 
Elvisa Deumic, Linköpings kommun  Ledamot Omval 2 år 
Daniel Regemar, Lantmäteriet Ledamot Omval 2 år 
Roland Andersson, Motala kommun  Ledamot Kvar 1 år 
Dior Qaderi, Statens geotekniska institut         Suppleant        Kvar 1 år  
Jonas Nordén, Esri S-Group Suppleant Nyval 2 år 
 

§9 Övrigt  
 

§10 Nästa möte  
Nästa möte 21 april 14.30 för att framförallt färdigställa agenda till 4 maj 



§11 Mötet avslutas  


