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Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 

 

GIS-Samverkan Dalarna 

Allmän inriktning 

Föreningens arbete inriktas på att bygga upp kompetens hos medlemmarna inom geografiska 

informationssystem (GIS) samt att följa och stimulera en ökad GIS-användning i länet. 

Genom att samverka kommer medlemmarna att nå snabbare resultat och minimera kostnader 

och risker.  

Föreningen skall verka för att stimulera tillkomsten av utvecklingsprojekt inom GIS-området 

i länet, men inte driva projekten.  

Styrelsen bevakar aktiviteter och händelser inom GIS-området och för det vi bedömer 

särskilt intressant, vidare till medlemmarna. Medlemmarna är välkomna att bidra med 

information som kan vidarebefordras till övriga medlemmar. Medlemmarna är också 

välkomna att föreslå intresseområden som man önskar att vi särskilt skall bevaka. 

 

Föreningens verksamhet 2017 

Den svenska infrastrukturen för geodata har i och med 2012 tagit ett steg framåt genom 

etableringen av datadelning för ett antal organisationer med offentlig verksamhet. Samtidigt 

har ett tekniskt ramverk och en sökportal - Geodataportalen fortsatt att utvecklas. I Dalarna 

är nu samtliga kommuner, länsstyrelsen och flera statliga myndigheter med regional 

verksamhet parter i Geodatasamverkan. För att det nya tillhandahållandet skall möjliggöra 

ett förbättrat nyttjande av aktuella och kvalitetsklassade geografiska data krävs engagemang 

hos nyttjare och deras tekniska konsulter i att utveckla applikationer etc. anpassade till den 

egna verksamheten. Detta gör sammantaget att införandet av den nya infrastrukturen 

möjliggör ett, jämfört med tidigare, djupare samarbete mellan GIS-Samverkan Dalarnas 

medlemsorganisationer. Föreningens medverkan i utvecklingen kan ske genom att arrangera 

utbildningar, seminarier och i att bidra till gemensamt utvecklingsarbete.  

 

De erfarenheter som finns från tidigare års temadagar utgör en god plattform för detta. 

Ämnesområden som på många sätt står i fokus är kopplade till 

samhällsbyggnadsprocesserna, till miljöfrågor och klimatanpassning. Ytterligare ett område 

kopplas till Handbok i mät- och kartfrågor (HMK).   

 

GIS-Samverkan Dalarnas samverkan med andra regionala nätverk 

Föreningen kommer att medverka i träffar med andra nätverk och medlemsorganisationer 

som finns i länet. Kommunernas läns-MBK-grupp har lagts ner och verksamheten överförs 

till GIS-Samverkan Dalarna. I övrigt i länet finns dataföreningen m.fl. Föreningen kommer 

även att försöka verka som kontaktorgan mellan olika nätverk. 
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Regional kontaktpunkt i nationella nätverk 

GIS-Samverkan Dalarna ska verka som regional kontaktpunkt för det nationella nätverk av 

GIS-intressenter som etablerats i form av bland annat "SamGIS-föreningar". Föreningen 

kommer att upprätthålla kontakten med andra SamGIS-föreningar och utbyta information 

och utbildningstillfällen med dessa. Vi samverkar även med Utvecklingsrådet för 

Landskapsinformation (ULI) vari föreningen fortsätter att vara medlem. 

Informationsspridning 

Fortsatt satsning kommer att ske på att presentera relevant information på föreningens 

hemsida.  

Kurser och seminarium 

I anslutning till Årsmötet anordnas en temadag. Föreningens avsikt är att utöver denna 

arrangera ytterligare temadagar under verksamhetsåret. Därutöver kan 

utbildningsdagar/liknande i aktuella ämnen komma att arrangeras.  

Stipendieverksamheten 

Från 2006 erbjuder föreningen stipendier till elever vid gymnasieskolor och studenter vid 

högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar, för att stärka intresset för att tillämpa GIS 

i skolan. 

Föreningen kommer att arbeta vidare med denna stipendieutdelning. Detta innebär för 2017 

en fortsatt marknadsföring av stipendierna för att öka kännedomen om dessa.  

Stöd till utbildning 

Föreningen stödjer medlemmarnas behov av fortbildnings- och utvecklingsverksamhet inom 

GIS. Där så är möjligt kommer detta att ske i samverkan med organisationer och 

sammanslutningar som arbetar med verksamhetsutveckling där GIS kan vara en del.  

Stöd till olika typer av verksamheter 

Föreningen kan stödja olika typer av verksamheter, efter framställan till styrelsen. 

Föreningen prioriterar sådana aktiviteter som är i överensstämmelse med föreningens 

allmänna inriktning. Stöd kan exempelvis utgå som litteraturstöd, bidrag till studieresor, t.ex. 

till nationella kartdagar, omkostnader i samband med möten eller rapport- och 

distributionskostnader. 


