Förvaltningsberättelse 2019
Geoforum Sverige
Styrelsen för Geoforum Sverige, 885001-4591 avger härmed sin förvaltningsberättelse till årsredovisning
för 2019.
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Föreningen Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja
samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av samhället. Geoforum stödjer samarbete
mellan intressenter både nationellt och internationellt.
Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi.
Föreningens vision är:
Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett effektivt
och hållbart samhälle!
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Allmänt om verksamheten
1. Medlemmar
Den första januari 2020 hade Geoforum 188 medlemmar. Sex medlemmar tillkom under 2019 och 11
medlemmar avslutade sitt medlemskap vid årsskiftet, antingen efter uppsägning eller via
företagsuppköp. Medlemmarna engageras i styrelse, i vår seminarieverksamhet samt som bollplank i
våra påverkansfrågor. Många är aktiva, men det finns även medlemmar som stödjer verksamheten utan
eget aktivt deltagande. Aktuell medlemslista finns på geoforum.se/medlemmar.
Geoforum Sverige är en intresseorganisation med en bred förankring i samhället genom att våra drygt
200 medlemmar representerar såväl privat som offentlig sektor samt akademin.
Medlemmar i Geoforum Sverige fördelar sig på 100 kommuner, 20 statliga myndigheter, 60 företag samt
landets viktigaste universitet och högskolor inom föreningens verksamhetsområde. Bland medlemmarna
finns små och stora kommuner, små och stora teknik- och konsultföretag, programvaruleverantörer och
statliga myndigheter med ansvar inom geodataförsörjningen, till exempel Boverket, Lantmäteriet, SGU
med flera.
Våra medlemmar arbetar inom processerna insamling, tillgängliggörande, analys, förädling och
visualisering av geodata samt kompetensförsörjning till geodataområdet. Geoforum Sverige är därför en
viktig arena för att förstärka samverkan och främja utvecklingen av digital samhällsbyggnadsprocess,
öppna geodata och smarta städer.

2. Organisation
Föreningen Geoforum Sveriges högsta beslutande organ är årsstämman, som utser föreningens styrelse.
Styrelsen nomineras av en valberedning.
Föreningens arbete utförs genom servicebolaget ULI Service AB med organisationsnummer 5567916092. Ledamöter i ULI Service AB är representanter från föreningens styrelse och verkställande direktör
i servicebolaget. Vd i servicebolaget utses i samråd med föreningens styrelse.

Styrelse
Vid årsstämman 2019 den 14 maj utsågs följande styrelseledamöter:
Eric Jeansson, ordförande – Kvarstår
Lennart Sjögren, vice ordförande – Kvarstår
Lars Kristian Stölen – Kvarstår
Stefan Svanström – Kvarstår
Julie Améen – Nyval
Julia Björklund – Nyval
Lars Marcus – Nyval
Josephine Nellerup – Nyval
Marcus Ygeby – Nyval
Ante Erixon, Ramboll Sverige AB – Kvarstår
Marcus Bergman, Metria AB – Kvarstår
Ulf Hedlund, Tyréns AB – Kvarstår
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Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten, ett extra möte samt ett särskilt strategimöte i
september.
Under året har ett arbete påbörjats med att styrelsen engageras i olika arbetsgrupper som hanterar
kärnfrågor/fokusområden.

Valberedning
Under året har valberedningen bestått av:
Lars Harrie – Omval
Anna Fjällström – Nyval
Jenny Carlstedt – Nyval

Kansli
Geoforum Sverige har två heltidsanställda i servicebolaget, en vd-tjänst och en
kommunikationsansvarig/projektledare med uppgift att leverera service till medlemmarna. Dessutom
köps tjänster in för att driva föreningen.

Vd
Susanne Nellemann Ek har varit vd för Geoforum Sverige fram till oktober. Tf vd oktober-1 februari har
på deltid varit Lennart Sjögren. Sofi Almqvist har utsetts till ny vd och kanslichef fr o m 1 februari 2020.

Ekonomi, administration och kommunikation
Geoforum Sverige har avtal med AM Företagstjänst i Gävle AB om tjänster för bokföring, fakturering och
ekonomisk redovisning. Kommunikation är en central del av verksamheten och görs huvudsakligen med
interna resurser. Vid behov köps konsulthjälp in.

3. Verksamhet
Under verksamhetsåret 2019 fortsatte Geoforum Sverige att utvecklas med fler aktiviteter under den
form och struktur som byggts upp under de senaste åren. Nedan sammanfattas årets aktiviteter under
respektive rubrik.

Verksamhetens inriktning 2019
För år 2019 har styrelsen beslutat om tre prioriterade fokusområden:
1.

Föra fram medlemmarnas budskap till politiker, myndigheter och media

2.

Erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte, nätverkande och kompetensutveckling, i samarbete
med andra aktörer till exempel andra intresseorganisationer

3.

Producera högkvalitativ information om det senaste från branschen och vår omvärld inom
framförallt våra prioriterade områden öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess, smarta
hållbara städer/samhällen samt kompetensförsörjning.

Så har Geoforum jobbat under 2019
Vi jobbar med våra fokusfrågor på följande sätt:
•

Våra fokusfrågor är teman på våra konferenser

•

Vi har skickat ut 10 nyhetsbrev under året med 170 artiklar som belyser i första hand våra
fokusfrågor
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•

Vi har uppvaktat politiker på främst statlig nivå för att bidra med kunskap om potentialen med
geodata och vad som krävs för att växla ut potentialen, och betydelsen av geodata för en
digital samhällsbyggnadsprocess.

•

Vi har samarbetat med en lång rad andra intresseorganisationer inom våra fokusområden för att
nå framgång med våra frågor.

•

Vi har medverkat i intervjuer och förmedlat kontakt till personer från branschen att intervjua.

•

Vi har besökt medlemmarna i samband med regionala arrangemang och skapat medvetenhet
om fokusfrågorna

•

Vi är part till och engagerade i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment
och verkar för målen i programmet. Vi är sedan hösten 2019 också medlem i det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities som arbetar för smarta hållbara städer.

•

Vi har haft en lång rad omvärldskontakter för att främja våra medlemmars möjligheter inom
övergång till öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess, smarta städer samt
kompetensförsörjning.

Seminarier och möten
Att skapa mötesplatser är en viktig del av Geoforum Sveriges verksamhet. Vid seminarier och möten ska
vi sprida information och goda exempel på vad som görs inom GIS- och geodataområdet, och även
erbjuda nätverksmöjligheter. Vi vill att medlemmarna både ska få möjlighet att träffa varandra och byta
erfarenheter men även utbyta idéer med andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga
syftet är att åstadkomma en ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett
effektivt och hållbart samhälle.
Under 2019 arrangerade Geoforum själva och i samverkan med andra följande seminarier och
mötesplatser.

Position 2030
19-20 mars, Kistamässan, Stockholm, cirka 1 100 deltagare
Mötesplatsen Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 samlade totalt 1125 unika besökare.
Konferensen arrangerades i samarbete med Sveriges Stadsbyggare, BIM Alliance, Kartografiska
Sällskapet och Samhällsbyggarna. Konferenspartner, med ansvar för mässa, marknadsföring och
deltagarhantering, var Kistamässan.
Position är en konferens med mycket innovation och inspiration kring vad som definierar det moderna
samhällsbyggandet, digital transformation, hållbarhet och en smart stad. Konferensen har nu
genomförts två gånger; 2015 respektive 2019, och förberedelser har inletts för att kunna ta beslut under
våren 2020 om att genomföra nästa konferens år 2022.

Inspirationsseminarium i samband med årsmöte
14 maj 2019, Ljusgården Drottninggatan, Stockholm, 30 deltagare
Geoforum Sveriges årsmöte ägde rum den 14 maj och i samband med det arrangerades ett
halvdagsseminarium med inspirationstalare och workshop.

Seminarium om öppna geodata
Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
Webb: geoforum.se • E-post: info@geoforum.se • Tel: 070-321 64 88

Vägen fram till öppna data, 14 juni 2019, Ljusgården Drottninggatan, Stockholm, ca 50 deltagare
Ett medlemsexklusivt seminarium om initiativen som kan leda fram till öppna geodata i Sverige
arrangerades av Geoforum. EU-direktivet om öppna data och PSI (Public Sector Information) är den
enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna geodata. Under seminariet fick
deltagarna information om det omarbetade direktivet, om arbetet för att tillgängliggöra nationella
grunddata samt erfarenheter och framtidstankar från Danmark som ligger steget före inom öppna data.
Seminariet samlade 46 deltagare.

UAS Forum 2019 – Sveriges största drönarkonferens
5-6 november, Linköping Konsert & Kongress, ca 200 deltagare
Geoforum Sverige har sedan 2014 arrangerat drönarkonferenser, tillsammans med BIM Alliance. Detta år
gick föreningarna ihop med UAS Forum Sweden, som tidigare arrangerat UAS Forum, för att skapa en
enda större mötesplats för alla aktörer inom drönarområdet. Geoforum Sverige, UAS Forum Sweden och
BIM Alliance arrangerade UAS Forum 2019 den 5-6 november i Linköping. Temat för konferensen var
Framtidens teknik är redan här, och samlade 208 deltagare. Under första dagen fanns även en
utställning där tio företag medverkade.
Deltagarna fick ta del av exempel som visade på nyttan med drönare som datainsamlare inom olika
expertområden, spaningar om framtidens möjligheter och nyheter i regelverket. Geoforum och BIM
Alliance stod bakom programmet för ett spår om datainsamling med drönare och den nytta det ger inom
planering, byggande och förvaltning.

Smarta städer – planering för 2020
20-22 oktober 2020, Stockholmsmässan, Stockholm
Under året har kansliet inlett förberedelser för en konferens på tema smarta städer. Vid årsskiftet 19/20
tecknades ett samarbetsavtal med Stockholmsmässan avseende utveckling av program samt
marknadsföring av konferensen Smart City Stockholm – Sveriges mötesplats för smarta städer och
urban innovation. Framtidens transportlösningar, smarta fastigheter, digital transformation och en
allmänt bättre och mer hållbar stadsmiljö är några av de ämnen som kommer att tas upp på
konferensen, i form av föredrag, seminarier och workshoppar, samt i utställningen. Smart City har
tidigare varit en del av säkerhetsmässan SKYDD, men blir nu en egen mötesplats som går parallellt med
just SKYDD på Stockholmsmässan 20-22 oktober 2020.

Kommunikation
Kommunikation är en central del av föreningens verksamhet, både som service till medlemmarna och för
att sprida kunskap och insikt om betydelsen av geodata, GIS och annan geografisk
informationsteknologi till samhällsbyggnadssektorn och omvärlden.
Våra prioriterade digitala kommunikationskanaler har varit webb, nyhetsbrev, LinkedIn, Twitter och mejl.
Vi blir allt mer synliga på nätet inom våra fokusområden.
Att föra fram budskap på mötesplatser och personliga möten är förstås också en del av vår
kommunikation. Resultat av detta är att vi ser våra budskap i politiska propositioner, utredningar och
rapporter från myndigheter.
Våra nyhetsbrev är ett sätt att nå ut till medlemmarna om pågående aktiviteter och lyfta fram lyckade
projekt och initiativ där geodata och GIS används med framgång. I våra nyhetsbrev servar vi också våra
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medlemmar med omvärldsbevakning inom våra prioriterade frågor öppna geodata, digital
samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara städer samt kompetensförsörjning.

Påverkansarbete
Geoforum Sverige har som ett viktigt arbetsområde att föra dialog med beslutsfattare, till exempel
politiker på olika nivåer. Det gör vi eftersom våra medlemmars villkor till stor del styrs av politiska
beslut och vårt uppdrag består i att skapa bästa möjliga förutsättningar för geodatabranschen. Genom
att får upp våra frågor på den politiska agendan kan vi stötta våra medlemmar i arbetet att öka
samhällsnyttan av geodata och GIS.
Vårt uppdrag handlar också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland
annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, men också genom att
tydliggöra och lyfta fram nyttan av digitala lösningar och tjänster där kartor, GIS och geodata är
centrala, särskilt inom samhällsbyggnadsområdet.
Kansliet flyttade från Telefonplan till branschkontoret på Drottninggatan 33 i början av året. Det gjordes
för att öka Geoforums möjligheter till samverkan med andra branschorganisationer inom
samhällsbyggnadsområdet och gemensamt driva påverkansarbete till nytta för våra medlemmar.

Beslutsfattardialog
Vi för en kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare på olika nivåer och bidrar med underlag,
fakta och idéer kring utvecklingen av såväl branschen som Sverige i stort. Vi följer noga myndigheternas
arbete för att ta tillvara kommunernas och företagens intressen och agerar i den mån vi hinner vara
remissinstans.
Här redogör vi för några av de möten vi haft med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter
under 2019, där avsikten är att redovisa våra ståndpunkter och tillhandahålla fakta om branschen och
dess villkor.

•

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. Trots det ligger Sverige långt efter många andra länder. För att sätta ytterligare
fokus på öppna geodata anordnades seminariet Vägen till öppna geodata den 14 juni.

•

10 nyhetsbrev till våra ca 1500 läsare med cirka 170 branschnyheter inom våra fokusområden
Öppna data, Digital samhällsbyggnadsprocess, Smarta städer och Kompetensförsörjning.

•

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har regeringsuppdraget att analysera arbetsmarknadens
behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Geoforum medverkade som referensgrupp i MYHs
analysarbete.

•

Medverkan i planering av Smart Builts strategiska område informationsinfrastruktur.

•

Inspel till Regeringskansliets analys av mognad och nytta för öppna data

•

Medverkan i Nordregios forskningskonferens.

•

Referensgruppsuppdrag Digsam – projekt inom Smart Built

•

Uppföljande möten med handläggare på regeringskansliet kopplat till uppdraget med öppna
data.
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•

Medverkan som medlem i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, med
fokus på smarta hållbara städer.

Effekter inom våra fokusområden
Geoforum har under de senaste åren haft fokus på att skapa dialog och öka kunskapen om:
•
•
•

värdet av reformer med öppna geodata
digital samhällsbyggandsprocess och betydelsen av geodata i utvecklingen av smarta hållbara
städer och samhällen
kompetensförsörjning till branschen.

Öppna geodata
Medvetenheten och trycket på öppna data har ökat. Fler och fler kommunala och nationella
myndigheter har tagit steget. Frågan om öppna data är återkommande i Riksdagen. EU beslutade i juni

2019 att anta direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den
offentliga sektorn, det s.k. Öppna datadirektivet. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare
s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom
användning av artificiell intelligens. Kommittédirektiven till Öppna data-utredningen (I 2019:01)
beslutades den 2 maj 2019. Kopplat till lantmäteriets uppdrag Tillgängliggörande av särskilda
värdefulla datamängder har hela geodataSverige genomfört olika utredningar och insatser under
2019.

Digital samhällsbyggnadsprocess
Geoforum har de senaste åren samlat in våra medlemmars förslag för att åstadkomma en digital
samhällsbyggnadsprocess. Detta har förmedlats till ansvarig minister och tjänstemän. Flera uppdrag har
getts till ansvariga myndigheter Lantmäteriet och Boverket som steg på vägen mot en digital
samhällsbyggnadsprocess. Det är steg i rätt riktning.
Kunskapen om värdet av en digital samhällsbyggnadsprocess har ökat bland vissa yrkesgrupper. Det är
positivt. De som deltagit på vår mötesplats Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 har kunnat
hämta inspiration och kunskap för att starta upp resan för en digital samhällsbyggnadsprocess på
hemmaplan.

Kompetensförsörjning
Geoforum har kommunicerat branschens behov till MYH som ansvarar för utbudet av
yrkeshögskoleplatser. Vi har även stöttat högskolor och universitet i deras ansökningar att
etablera nya utbildningar och tjänster. Det har gett resultat; det finns fler YH-platser, nya
utbildningar har startat och tjänster har nyinrättats. Behoven är stora och flera
utbildningsplatser behövs. Den största utmaningen är dock att öka söktrycket till utbildningar
inom geodataområdet.
Ökad geodatakompetens hos de som redan nu jobbar med digitalisering i
samhällsbyggnadssektorn är också viktigt. Geoforum har bland annat stöttat och deltar i
projekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environment.
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