
Minnesanteckningar från styrelsemöte i  
SAMGIS-föreningen i Jämtlands län 
2008-10-20 kl 13.00 på Lantmäteriet 
Närvarande: Elise Ryder Wikén, Ann-Sofi Jacobsson, Marie Adolfsson, Tomas Wettersten, 
Kjell Edvinger och Gunnar Ersbo. 
 
1. Mötets öppnande 

Elise öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes. 
 
4. Ekonomi- och medlemsfrågor 

Medlemmar 
Har inte hört något från Sveaskog 
Sweco vill avvakta något år 
Adeprimo går med 
Elise kontaktar Jamtli och Länsmuseumet 
 
Ekonomin 

Vi har en stabil ekonomi. Årets aktiviteter gör att vi hittills ligger 53 600 kronor back. De 
stora posterna är Gävleresan och deltagande i ULI: 
 

5. Verksamhetsplanering 
MapInfo-kurs 

Efter inbjudan i nyhetsbrevet hörde två personer av sig om fortsättningskurs i MapInfo, 
vilket är för få för att hålla en kurs. 
Kjell efterlyser en grundkurs i MapInfo och vill anmäla fyra personer. Vi beslutar att 
genomföra en grundkurs i MapInfo i januari. Vi skickar även ut inbjudan till en 
fortsättningskurs i januari, med krav på minst fyra deltagare för genomförande. 
 
GeoInfo 

Elise var anmäld till årets GeoInfo-dagar i Malmö men fick förhinder. Istället åkte Marcus 
Kihlander, Jämtkraft. Marie kontaktar Marcus för att få en redogörelse från resan.  
 
Kartografidag 

Kursen har dragit överraskande många anmälningar (42 st) varför vi bokat lokal på 
Scandic. 
 
Resa 

Marie hade inte utfört uppgiften att redovisa en plan för en resa till Trondheim. 
Möjligheten att besöka Estland eller Litauen istället diskuterades. 
 
Nyhetsbrev 

Vi försöker få iväg ett nyhetsbrev snart igen! 
 



6. Aktuellt hos medlemmarna 
Bergs kommun 
Fördjupad översiktsplanering pågår i Storsjö-Ljungdalen, Gräftåvallen och Svenstavik 
centrum. Dessutom pågår översiktsplanering för vindkraft som Harry Westermark gör för 
flera samverkande kommuner. 
 
Fredag 24 oktober öppnar Dollarstore i Svenstavik! 
 
Arkeologicentrum 

Jobbar mycket med vindkraftsplaner, där de gör kultumiljöbeskrivningar som en del i 
miljökonsekvensbeskrivningarna. Fram till jul har de fältarbete i södra Sverige, bland 
annat i Gullspång där 99 verk planeras. 
 
Metria 

Det kommer in jobb, om än något mindre. Mest små jobb med kort framförhållning. 
 
Vägverket Konsult 
Tomas jobbar med förstudier och miljökonsekvensbeskrivningar för olika vägprojekt. 
Fortsatt jobbet från Sweco med Stortorget. 
 
1 januari slås Vägverket Konsult ihop med Banverket Projektering, något nytt namn är 
inte klart. 
 
Lantmäteriet division Fastighetsbildning (Gunnar) 
Två nyanställda började 1 oktober och ytterliggare två kommer i november. Nya tjänster 
till förrättningslantmätarprogrammet finns ute nu. 
Införande av ArcCadastre tar mycket tid. 
Enkla förrättningar skickas från Jämtland till Västernorrland för handläggning. 
Naturvårdsverkets avtal med Sveaskoga är klart, vilket beräknas sysselsätta 12 personer i 
2 år. 
 
Lantmäteriet division Informationsförsörjning (Marie) 

Lantmäteriet har fått en samordningsroll för införande av EG-direktivet Inspire. Vi väntar 
på remiss för de författningsändringar som skall införas i svensk lagstiftning senast 15 maj 
2009.  
Geodataprojektet har startats tillsammans med andra myndigheter, SKL och näringsliv. 
Projketet ska dels ta fram modeller för samverkan innehållande avtal, finansiering och 
prissättning, dels tekniska lösningar för tillhandahållande av data både nationellt och till 
EU. Som teknisk lösning håller en geodataportal på att tas fram, www.geodata.se.  
 
Ny nationell höjdmodell. Lanmäteriet väntar på klartecken från regeringen för att starta 
laserscanning över hela Sverige. Förberedelser för upphandling pågår för en höjdmodell 
med ett grid på 2.5 meter och ett medelfel på 0.4 meter. 
 

7. Övriga frågor 
Norrbottens GIS-förening har startat ett upprop kring kvaliteten på fastighetsindelningen i 
Lantmäteriets databaser. GIS-föreningen i Jämtland stöder Norrbottens upprop. Elise 
kontaktar ordförande i Norrbotten. 
 



Grattis till ordföranden som fyllde 40 i september. 
 

8. Nästa möte 
Marie kontaktar Jämtkraft och återkommer med datum. 
  

9.  Mötet avslutas 


