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1. Inledning 
Styrelsen för Geoforum Sverige, 885001–4591, avger härmed sin förvaltningsberättelse till årsredovisningen för 

2020, den 14 april 2021.  

2. Organisation 
Geoforum Sverige, med organisationsnummer 885001–4591, är en nationell intresseorganisation, som verkar 

för att öka insikten om betydelsen av geodata för smart och hållbar samhällsutveckling. 

Geoforum är en medlemsdriven förening med medlemmar som är statliga myndigheter, kommuner, företag, 

högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar 

geodata.  

Föreningens arbete utförs genom servicebolaget ULI Service AB, med organisationsnummer 556791–6092.  

2.1 Styrelse 
Vid årsstämman 2020 den 21 april utsågs följande styrelseledamöter: 

Jenny Carlstedt, Sweco, ordförande – Nyval 

Lennart Sjögren, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, vice ordförande – Omval 

Julie Améen, Atrium Ljungberg – Kvarstår 

Julia Björklund, Stockholm stad – Kvarstår 

Lars Marcus, Chalmers tekniska högskola, – Kvarstår 

Marcus Ygeby, Lantmäteriet, – Kvarstår 

Ante Erixon, Ramboll Sverige AB – Omval 

Marcus Bergman, Metria AB – Omval 

Ulf Hedlund, Tyréns AB – Omval  

Jin Moen, IoT Sverige – Nyval  

Emma Kjernald, Kungsbacka kommun – Nyval 

Marie Nilsson, Gävle kommun – Nyval 

Ulrika K Jansson, Enköpings kommun – Nyval 

 

Styrelsen har under året haft sju ordinarie styrelsemöten samt ett särskilt strategimöte i september. 

Under året har ett strategiskt arbete pågått om verksamhetensinriktning, formulering av vision samt 

fokusområden se Geoforum Sveriges verksamhetsplan 2021.  

2.2 Valberedning 
Under året har valberedningen bestått av:   

Lars Harrie, Lunds universitet – Omval 

Anna Fjällström, Future Position X – Nyval 

Anders Skoog, Höganäs kommun – Nyval 

 

2.3 Årsmöte 
Föreningen Geoforum Sveriges högsta beslutande organ är årsstämman, som utser föreningens styrelse, 

fastställer medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan med mera. Styrelsen nomineras av valberedningen.  

2.4 Kansli 
Geoforum Sveriges verksamhet utförs av kansliet. Verksamheten leds av en vd som också är kanslichef. 

Kansliets personal är anställda av servicebolaget ULI Service AB, som är helägt av föreningen Geoforum Sverige. 
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Geoforum Sverige har två heltidsanställda i servicebolaget, en vd-tjänst och en 

kommunikationsansvarig/projektledare med uppgift att leverera service till medlemmarna. Ledamöter i ULI 

Service AB är representanter från föreningens styrelse och verkställande direktör i servicebolaget. Vd i 

servicebolaget utses i samråd med föreningens styrelse. 

2.5 Vd 
Sofi Almqvist har varit vd för Geoforum Sverige från 1 februari 2020. Tillförordnad vd fram till februari har på 

deltid varit Lennart Sjögren.  

2.6 Ekonomi 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. Medlemmar  
Den första januari 2020 hade Geoforum 185 medlemmar. Sex medlemmar tillkom under 2020 och 9 

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 Sveriges medlemmar representerar såväl privat som offentlig sektor samt akademin och 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. 

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. 

4. Verksamhet  
Under verksamhetsåret 2020 har pandemin Covid-19 orsakat stora utmaningar för alla. Begränsningar i sättet 

att mötas har inneburit att kraven på digitala möten och digitala verksamhetsprocesser ökat starkt. Geoforum 

har anpassat verksamheten till pandemin och genomfört flertalet digitala mötesplatser samt bedrivit arbetet 

till största del från hemmakontor. Pandemin har också inneburit en ekonomisk osäkerhet på grund av inställda 

mötesplatser samt ändring från fysiskt till digitalt och osäker betalningsvilja. Under hösten 2020 permitterades 

Geoforums vd, 40 procent, under tre månader och statligt permitteringsstöd erhölls. Dessutom utfördes 

arbetsuppgifter åt IQ Samhällsbyggnad/BIM Alliance mot ersättning. Dessa insatser, tillsammans med den 

lyckade omställningen till digitala mötesplatser som också gett intäkter, gjorde att Geoforum klarade 

budgetmålet, under ett annars instabilt år. Fokus på digital verksamhet kommer att fortsätta under 2021.  

Under 2020 har Geoforum jobbat för följande vision: 

Ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett effektivt och hållbart samhälle. 

 

Under 2020 har Geoforum jobbat med följande fokusområden: 

• reformer som möjliggör öppna geodata i Sverige 

• en digital samhällsbyggnadsprocess 
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• att synliggöra geodatabranschens kompetens och innovationer inom smarta städer och samhällen  

• att säkra kompetensförsörjningen till geodataområdet. 

 

Geoforums arbetssätt för att nå visionen och jobba med fokusområden är följande. 

Vi är omvärldsorienterade 

Vi bygger broar mellan våra medlemmar och omvärldens behov. Det gör vi genom att Geoforum 

• samarbetar över sektorsgränser och specialistområden för att stärka användningen av geodata 

• söker inflytande där vi når störst nytta för våra medlemmar 

• syns i politiska sammanhang 

• möter aktivt medlemmarna i de sammanhang där de finns. 

 

Vi är ett kunskapscentrum 

Med en oberoende plattform står vi för faktabaserad och kvalitativ information till branschen och till 

omvärlden. Geoforum: 

• är en plattform som genom sitt nätverk samlar och utvecklar geodataområdet 

• önskar att skapa värde genom utveckling av nya användningsområden 

• lyfter fram metoder och ”best practice” 

• erbjuder konferenser och möten till alla medlemmar och andra intressenter. Det är ett av våra bidrag 

till medlemmarnas fortsatta kompetensutveckling 

• bidrar till kompetensförsörjningen till geodataområdet genom till exempel att synliggöra 

utbildningsmöjligheterna inom geodataområdet samt behovet av arbetskraft inom både privat och 

offentlig sektor. 

 

Vi erbjuder mötesplatser och förklarar sammanhang 

Geoforum är en plats för möten samt för redogörelser och analyser om var vi står och vad vi har framför oss. 

Geoforum: 

• erbjuder konferenser och seminarier till alla medlemmar och andra intressenter. Det skapar 

förutsättning för möten och samarbeten. 

• levererar löpande omvärldsanalys för vårt område. Det omfattar att analysera och förmedla 

information och att sätta initiativ i ett större sammanhang, exempelvis det som sker på inom riksdag 

och regering, hos myndigheterna, i kommunerna, internationellt samt inom innovations- och 

forskningsområdet.  

• bidrar till regionala GIS-föreningar med omvärldsanalys. 

4.1 Mötesplatser 
Att skapa mötesplatser och event är en viktig del av Geoforum Sveriges verksamhet. Genom olika typer av 

arrangemang bidrar vi till erfarenhetsutbyte och ökar kunskapen om möjligheterna med geodata. Våra 

arrangemang har fokus på goda exempel på användning av geodata och GIS för ökad samhällsnytta och det 

personligamötet för ökat samarbete. På grund av pandemin har vi ställt om till att arrangera digitala 

konferenser och event. Vår flaggskeppskonferens Arbeta smart inom planering och byggande 2020 

genomfördes digitalt och vi har dessutom hållit korta webbinarier, digitala workshoppar och digitala 

medlemsfika för att öka medlemsnyttan. På så sätt har vi säkerställt en digital närvaro hos våra medlemmar när 

det inte varit möjligt att träffas fysiskt. På grund av att de planerade mötesplatserna Smart City Stockholm 2020 

och UAS Forum 2020 har ett tydligt fokus på nätverkande och innehåller en utställningsdel, har de flyttats fram 

i stället för att genomföra dem helt digitalt. 

Under 2020 arrangerade Geoforum själva och i samverkan med andra följande event: 

Årsmöte och inspirationsseminarium, digitalt 21 april  
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Webbinarium: Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld, 3 juni 2020 tillsammans med BIM Alliance – 

170 deltagare 

Digital workshop: Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, 15 

juni – 30 deltagare 

Digital konferens: Arbeta smart inom planering och byggande, 28–29 sept. samt frukostmöten 9/9, 14/10, 

11/11, /12 och 13/1 tillsammans med BIM Alliance – 250 deltagare. 

Webbinarium: Digitala tvillingar av städer och parametrisk design 23 oktober 2020 (medlemsexklusivt) – 230 

deltagare 

Webbinarium/workshop: Handlingsplan för den nationella geodatastrategin, 19 november 2020 i samarbete 

med Lantmäteriet (medlemsexklusivt) – 80 deltagare 

Webbinarium: Smartare samhällsbyggnadsprocess, 15 december 2020 i samarbete med Lantmäteriet 

(medlemsexklusivt) – 240 deltagare 

Medlemsfika digitalt: 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december med runt 20 deltagare på 

varje. 

4.2 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.  

Geoforums prioriterade digitala kommunikationskanaler är webb, nyhetsbrev, LinkedIn, Twitter och mejl. 

Under 2020 har Geoforum skickat nio nyhetsbrev till cirka 1500 läsare. Cirka 150 branschnyheter har 

publicerats. Nyhetsbrevet 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 

medlemmar med omvärldsbevakning inom våra prioriterade frågor öppna geodata, digital 

samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara städer samt kompetensförsörjning.  

4.3 Påverkansarbete 
Geoforum för 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.  Det pågår många initiativ för att 

utveckla den digitala infrastrukturen samt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen för att nå uppsatta 

politiska mål och Geoforum följer noga myndigheternas arbete för att ta tillvara kommunernas och företagens 

intressen.  

Geoforum planerade, tillsammans med samarbetsorganisationer, för ett seminarium i riksdagen våren 2020 

med rubrik Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera 

samhällsbyggandet i hela landet. Seminariet ställdes tyvärr in på grund av pandemin. Geoforum har fört dialog 

och försett våra beslutsfattare med information via mejl i avsaknad av fysiska möten. 

Under 2020 deltog Geoforum i paneldebatter inom ämnesområdena Öppna data och Fastighetsbildning. 

Följande artiklar publicerades i media av Geoforum: 

• Debattartikel ”Öppna data och digitala myndighetsprocesser saknades i budgeten” – Bostadspolitik.se  

• Debattartikel ”Öppna geodata allt viktigare” publicerad som webbnyhet och publiceras i sin helhet i 

nästa utgåva av tidningen Offentliga affärer.  
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Under 2020 har Geoforum svarat på följande remisser:  

• Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med tillhörande 

konsekvensutredning samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

med tillhörande konsekvensutredning 

• Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om avgifter 

• Lantmäteriets remiss av förslag till HMK – Digital grundkarta 

• Regeringskansliets Öppna data-utredning 

4.4 Samarbeten 
Geoforum har samarbeten med flertalet organisationer. Vi är partner till och har nära kontakt och samarbete 
med det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Geoforum är också partner till och 
stöttar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som har fokus på smarta hållbara städer. Vi har 
också nära samarbete, främst gällande mötesplatser och påverkansarbete, med den nationella föreningen BIM 
Alliance och IQ Samhällsbyggnad, 

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har regeringsuppdraget att analysera arbetsmarknadens behov av 

utbildningar inom yrkeshögskolan. Geoforum har medverkat i en referensgrupp till MYHs analysarbete inom 

samhällsbyggnadsområdet 

Geoforum har samarbete med Samhällsbyggarna och deltog med representanter i programmet för 

Samhällsbyggnadsdagarna. 

 

På uppdrag av styrelsen: 

 

 

 

Jenny Carlstedt   Sofi Almqvist 

Ordförande Geoforum Sverige  VD Geoforum Sverige 

 


