
GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2022-09-14 Skype 
Deltagare:  

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

 

§1 Mötet öppnas  
 

§2 Hänt sedan sist  
Roland Andersson slutat i styrelsen – något som behöver åtgärdas? Semir Ziga kommer vara 
kontaktperson för Motala kommun framöver men kan inte vara med i styrelsen. 
Anders kan eventuellt bjuda in till Teamsmöten framöver istället för Roland. 
Vi avvaktar ny tillsättning av Rolands ledamotspost till årsmötet. Vi klarar oss med ledamoter 
och suppleanter. 
 
Fokusmöte för klimatanpassning utfördes 4 maj 9-12  

Workshop GIS i kris initierat av Länsstyrelsen utfördes 1 juni. Jessica skickar ut tematisk 

analys av anteckningarna/slutsatserna. Jessica kollar och skickar ut info om de medel från 

MSB som går att söka för samverkan i länet – kanske skulle kunna användas för 

Blåljuskollen. Samarbete med kartografiska sällskapet kanske. 

 

§3 Ekonomi  
Anders tagit bort Spotscale som aktiv medlem, nu fd. medlem i vårt system. 

 

§4 Medlemsfrågor  
Spotscale borttagen. 

Daniel får lägga in ny kontaktperson för Motalas medlemskap, Semir Ziga. 
 
Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög är inte medlemmar. Vi borde göra utskick till dem vid nästa 
aktivitet om erbjudande att bli medlemmar. Att de flesta kommuner är medlemmar, vad vi 
gör osv. 
 
Fråga Aneby också kanske eftersom de ingår i samarbetet Köbyta. 
 
Metria borde vi få med igen också, Jonas kollar det. Viktig aktör då de hanterar flera 
kommuners GIS. 
 



§5 Föreningens hemsida  
Jessica bokat in avstämning med Daniel för inlogg och hantering av webbsidan, 11 okt. 

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

medlemmar i styrelsen.  

Protokoll ska läggas upp av Jessica. 

 

§6 Aktiviteter  
 

Workshop BrandGIS initierad av Länsstyrelsen inplanerad till 17 okt. 

GIS-dagen i november – vi kan fundera på om vi kan planera upp något. Kanske 

webbinarium. Goda exempel, erfarenhetsutbyte. Vi funderar till nästa möte. 

 

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

”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. 

 

 

 

• Generellt  

mailto:styrelsen@gistost.se


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  
Kartdagarna kommer äga rum i Helsingborg nästa år 18-20 april. 

§10 Nästa möte  
Nästa möte 11 okt kl 10.30 – Anders skickar ut Teams. 

§11 Mötet avslutas  


