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GISS är en oberoende förening som underlättar geografiskt 
informationsutbyte i Stockholms län. Verksamheten har en långsiktig 
inriktning, en regional prägel och syftar till att utnyttja möjligheter och 
lösa problem som finns i Stockholmsregionen.

GISS ska aktivt driva frågor som syftar till bättre utbyte och ökad nytta 
av geografisk information inom regionen.

Föreningen ska upplevas som det naturliga forumet för sektorsövergripande 
nätverkskontakter på GIS-området i regionen. 
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Detta kan ske genom:

- Projekt och rapporter som visar på möjligheter och brister.

- Direktkontakter med makthavare.

- Samarbete med andra föreningar

- Seminarier

- Kontaktpersonträffar

- Nyhetsbrev och hemsida

Medlemmarna ska uppleva att de får god information från GISS-föreningen, att 
eget aktivt engagemang uppmuntras och att det erbjuds intressanta 
seminarier.

Medlemmarnas kontaktpersoner ska delta i marknadsföringen av föreningen 
inom den egna organisationen och externt.

Röda tråden: ”långsiktighet, regional samverkan, geodata…..”
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52 medlemsföretag

•24 kommuner

•9 statliga och regionala organisationer

•16 privata aktörer



Botkyrka kommun
Danderyds kommun

Ekerö kommun
GFK Stockholm

Region Gotland
Haninge kommun

Huddinge kommun

Järfälla kommun
Lidingö stad

Nacka kommun

Norrtälje kommun
Nynäshamns kommun

SBK Stockholm

Sigtuna kommun

Sollentuna kommun

Astando Ab
Bjerking AB

Carmenta
Cartesia GIS AB

Decerno AB

Esri Sverige AB
Firma GISassistans
GRO-data

Golder Associates AB
YongLogic AB

Grontmij AB
Metria

SFAB

SWECO Position AB

WSP Sverige AB
YongiLogic AB

ÅF Konsult

Fortum Distribution

Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Stockholms län

Norrenergi

Pressens Morgontjänst

Stockholms läns landsting (TMR)

AB Storstockholms Lokaltrafik

Svenska Kraftnät
Vattenfall Services Nordic AB
Trafikverket

Solna stad
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Värmdö kommun
Österåkers kommun
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Seminarium under temat ”Geodatasamverkan – goda exempel och 

diskussioner”
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Geodatasamverkan – nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Katrin 

Falk, Geodatasekretariatet, Lantmäteriet

Nyttan för landstinget att vara med i geodatasamverkan Helena Näsström, TMR, 

Stockholms läns landsting Katarina Lindgren, Konsult samhällsbyggnad, Eken och 

Arken 

Varför har Haninge kommun valt att gå med Sven Mårtensson, 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge kommun 

Stockholms stads strategi kring öppna data Jan Eriksson, Geodataenheten, 

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 

Molnet - ett sätt att distribuera geodata Lars Backhans, VD Esri Sverige AB 

Dagen avslutades med Bikupediskussioner kring geodatasamverkan. 


