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GISiDé – Sörmlands GIS-förening 

Verksamhetsberättelse 2020 

 
 

GISiDé 
Föreningens ändamål är att stödja användare och intressenter av GIS. Detta ska ske genom att 

föreningen: 

▪ Visar hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter. 

▪ Verkar för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information. 

▪ Stimulerar till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar. 

▪ Fångar upp och sprider kunskap om utvecklingen inom GIS, geodesi, fotogrammetri 

och kartografi. 

 

Årsmöte 
Föreningen höll årsmöte den 13:e februari 2020 i Flen. I samband med årsmötet hölls 

tematräff om digitala detaljplaner med föreläsare från nationell, regional och kommunal 

nivå. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2020 bestått av: 

 

Ordförande: Maria Jarlmo, Fortifikationsverket 

Kassör: Qarin Bånkestad, Eskilstuna kommun 

Ledamöter: Daniel Regemar, Länsstyrelsen Sörmland 

Johan Andersson, Strängnäs kommun 

 Jon Wiggh, Region Sörmland 

Johan Schärdin, Trafikverket  

Lina Widlund, Region Sörmland 

Suppleanter: Karin Ekman, Nyköpings kommun 

Jonatan Faijersson, Katrineholms kommun 

 

Revisorer: Gunnar Karlsson, Strängnäs kommun 

Svante Bäckström, Lantmäteriet 

Revisorssuppleant:  Ann Britt Hellström, Metria 

 

Valberedning: Ulrika Johansson, Lantmäteriet  

Per Larsson, Nyköpings kommun 

 

Suppleant, valberedning:  

Eva Söderberg, Nyköpings kommun 

http://www.giside.se/
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Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2020 haft 7 protokollförda möten: 13/3, 28/4, 5/6, 21/8, 29/9, 3/11 och 
15/12. Samtliga möten har varit online-möten. 

 

Arrangemang, GISiDé aktiviteter under 2020 
Året har för oss alla präglats av den pandemin som vi drabbats av. Aktiviteter har i hela 

samhället anpassats för att kunna driva verksamhet under rådande omständigheter. Även 

GISiDé verksamhet har påverkats. Nedan beskrivs de arrangemang som genomförts under året. 

 

• Mätning för PBL, Malmköping 29/1 

I januari hölls en tematräff med diskussioner och erfarenhetsutbyte kring PBL och 

nybyggnadskartan. Varje deltagare tog med frågeställningar och diskussioner hölls om 

bland annat innehåll och utformning av kartunderlag, vilket underlag finns tillgängligt, 

arbete med utsättning och lägeskontroll i kommunerna, hur läget ser ut i kommunerna 

och hur jobbar man mer praktiskt, krav från planprocessen, informationsinnehåll i olika 

produkter. 

 

• Årsmöte med tematräff Digital samhällsbyggnadsprocess, digitala detaljplaner,  

Flen 13/2 
Föreningen höll årsmöte den 13:e februari 2020 i Flen. I samband med årsmötet hölls 

tematräff om digitala detaljplaner med föreläsare från central, regional och kommunal 

nivå. Lantmäteriet berättade om det arbete som bedrivs nationellt, 
digitaliseringsstrategen i Örebro kommun berättade om hur man jobbar med digitala 

detaljplaner och uppbyggnaden av stadens digitala tvilling och från Länsstyrelsen 

berättade man om uppdraget som bedrivs inom länet. Som avslutning fick alla 

möjlighet att i grupp diskutera möjligheter och utmaningar.  
 

• Diskussionsforum om geodata, Eskilstuna 5/3 
Tillsammans med Geodata Eskilstuna anordnade GISiDé ett diskussionsforum med 

inriktning på geodataanvändning. Ett bra erfarenhetsutbyte gjordes om desktopGIS- 

och webbGIS-lösningar, FME, metadata, support och beställningar och intern 

kommunikation.  

 

• Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen, online-seminarium 18/11 

I ett samarrangemang med GIS Östergötland anordnade föreningen ett 

webbinar/online-seminarium med fokus på digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen, 

från ett nationellt till ett lokalt perspektiv. Lantmäteriet berättade om de nationella 

initiativen, representanter från länsstyrelsen i Västra Götaland berättade om digital 

samverkansplattform och handläggarstöd PBL och representant från Lantmäteriets 

arbetsgrupp berättade om ’HMK – Grundkartan’ och påverkan på kommunernas 

arbete. 

 

• Planeringsdag inför verksamhetsåret 2021, online-möte 10/12 
Året 2020 avslutades med en planeringsträff där många bra idéer för 

kommande års aktiviteter togs fram. GIS Östergötland var inbjudna och 

deltog med representant. 

http://www.giside.se/
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Information etc 
GISiDé har publicerat information om verksamheten via hemsidan www.giside.se och 

via sin Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/195815849345/ samt genom utskick till 

medlemmar och andra intressenter. Med anledning av lagstiftning (GDPR) har översyn av register 

för utskick gjorts och medgivande erhållits från de som önskar information. Kontinuerlig översyn 

av registret görs. 

 

Medlemmar 
Under 2020 hade föreningen 20 medlemmar vid ingången av året: 

 

Kommuner 
Eskilstuna kommun 

Flens kommun 

Gnesta kommun 

Katrineholms kommun 

Nyköpings kommun 

Oxelösunds kommun 

Strängnäs kommun 

Trosa kommun 

Vingåkers kommun 

 

Myndigheter 
Fortifikationsverket Eskilstuna 

Lantmäteriet  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Region Sörmland 

Trafikverket region Mälardalen 

 

Övriga 
ESRI S-GROUP Sverige AB 

Geoinformation i Sverige AB 

Geoteam AB 

Metria AB, Katrineholm 

MäTec AB, Eskilstuna 

Sokigo AB 

 

http://www.giside.se/
http://www.giside.se/
https://www.facebook.com/groups/195815849345/
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Ekonomi 
Årsavgiften för organisationer och företag har varit 1 000 kronor och för enskilda medlemmar 

50 kr. Separat bokslut för årets ekonomiska resultat har upprättats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………. ………………………. ………………………. 
Maria Jarlmo Daniel Regemar Jon Wiggh 

 

………………………. 
 

………………………. 
 

………………………. 

Qarin Bånkestad Johan Andersson Johan Schärdin 

 

………………………. 
  

Lina Widlund   
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