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1. Inledning
Styrelsen för Geoforum Sverige, 885001–4591, avger härmed sin förvaltningsberättelse till årsredovisningen för
2021, den 28 april 2022.

2. Organisation
Geoforum Sverige, med organisationsnummer 885001–4591, är en nationell intresseorganisation, som verkar
för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.
Geoforum är en medlemsdriven förening med runt 200 medlemsorganisationer 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 den 14 april 2021 utsågs följande styrelseledamöter:
Jenny Carlstedt, Sweco, ordförande – Kvarstår
Julie Améen, Atrium Ljungberg, vice ordförande – Omval
Julia Björklund, Stockholm stad – Omval
Marcus Ygeby, Lantmäteriet, – Omval
Ante Erixon, Ramboll Sverige AB – Kvarstår
Marcus Bergman, Metria AB – Kvarstår
Ulf Hedlund, Tyréns AB – Kvarstår
Jin Moen, IoT Sverige – Kvarstår
Emma Kjernald, Kungsbacka kommun – Kvarstår
Marie Nilsson, Gävle kommun – Kvarstår
Ulrika K Jansson, Enköpings kommun – Kvarstår
Patrik André, Skogsstyrelsen – Nyval
Petter Pilesjö, Lunds universitet - Nyval
Styrelsen har under året haft sju ordinarie styrelsemöten samt ett särskilt strategimöte i september.

2.2 Valberedning
Under året har valberedningen bestått av:
Anders Skoog, Höganäs kommun – Omval
Eva Nord, Agima Management – Nyval
Malin Klintborg, Lantmäteriet – 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 planeras och genomförs till största del 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. Geoforum Sverige har två heltidsanställda i servicebolaget, en vd-tjänst och en
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kommunikationsansvarig med uppgift att leverera service till medlemmarna. Ledamöter i ULI Service AB är
representanter från föreningens styrelse och verkställande direktören.
Sofi Almqvist är vd för Geoforum Sverige och Linn Norén rekryterades som kommunikationsansvarig med start
1 september 2021, efter att Lisa Samuelsson slutade sin anställning.

2.5 Externa tjänster
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 2021 hade Geoforum 184 medlemmar. Femton medlemmar tillkom under 2021 och nio
medlemmar avslutade sitt medlemskap vid årsskiftet 2021/2022.
Medlemmarna är bland annat engagerade i styrelsearbete, seminarieverksamheten samt som bollplank i våra
påverkansfrågor. Aktuell medlemslista finns på geoforum.se/medlemmar.
Geoforum Sveriges medlemmar representerar såväl privat som offentlig sektor samt akademin och fördelar sig
på 110 kommuner, 20 statliga myndigheter, 50 företag samt universitet och högskolor inom föreningens
verksamhetsområde.

4. Verksamhet
Geoforum Sverige verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.
Under 2021 har Geoforum jobbat för följande vision och fokusområden:
– drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.
Fokusområden:
• Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata.
• Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta.
• Ökad kunskap och kompetens inom och genom geodata.
Under 2021 har vi arbetat med utveckling av organisationen och utvecklat samverkan med andra
organisationer i syfte att kunna bedriva effektiv verksamheten mot smarta och hållbara samhällen.
Arbete med rekrytering av en ny kommunikationsansvarig har tagit tid i anspråk från kansliet under 2021.
Även under verksamhetsåret 2021 har pandemin Covid-19 fortsatt att orsaka stora utmaningar. Geoforum har
anpassat verksamheten och fortsatt genomföra digitala/hybrid mötesplatser samt bedrivit arbetet till stor del
från hemmakontor. Pandemin har också fortsatt inneburit en ekonomisk osäkerhet på grund av inställda
mötesplatser samt ändring från fysiskt till digitalt och osäker betalningsvilja. Trots den osäkerheten har
verksamheten gått bra under 2021 med många deltagare på arrangemangen.

4.1 Mötesplatser
Geoforum skapar mötesplatser och event genom olika typer av arrangemang som bidrar till erfarenhetsutbyte,
lyfta fram metoder och ”best practice” samt ökar kunskapen om möjligheter med geodata. Arrangemangen har
fokus på goda exempel på användning av geodata och GIS för smarta och hållbara samhällen.
De flesta arrangemangen/möten har genomförts digitalt.
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Under 2021 arrangerade Geoforum själva och i samverkan med andra följande event:
Medlemswebbinarium:
- Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken, 24 februari, 285 anmälda deltagare.
- Digitala fastighetsgränser, 11 mars, 500 anmälda deltagare.
- Användbara och öppna geodata, 15 juni, 217 anmälda deltagare.
- Innovation med geodata – möt finalisterna i Hack for Sweden, 28 oktober, 127 anmälda deltagare (även öppet
för icke medlemmar).
Årsmöte och inspirationswebbinarium Framtidens geodata – om öppna geodata, smarta samhällen och
artificiell intelligens (AI), digitalt 14 april, 135 anmälda deltagare.
Workshopserie om Lantmäteriets regeringsuppdrag kring kompetensförsörjning inom geodataområdet, nio
workshop-tillfällen under april-september för kommuner, företag, Geodatarådets medlemmar och lärosäten.
Workshoparna ligger till grund för Lantmäteriets slutrapport om Kompetensförsörjning inom geodataområdet
som kom ut innan årsskiftet.
Nordic Webinar 26 maj på temat BIM-GIS och 8 december om drönare i samhällsbyggandet. Arrangör: GI
Norden – den nordiska föreningen inom geografisk information, där Geoforum Sverige och motsvarande
föreningar i de övriga nordiska länderna är medlemmar.
Arbeta smart inom planering och byggande 2021, fyra tillfällen varav ett fysiskt och resten digitalt under
september och oktober, 150 deltagare.
UAS Forum 2021, Sveriges största konferens om drönare genomfördes helt digitalt, den 10 november.
Digitala medlemsfika en gång i månaden under våren.
Medverkan i webbinarium Nationella rymddatalabbet den 16 juni, av ordförande Jenny Carlstedt för att
berätta om hur viktigt satellitdata och geodata är för stadsutveckling.

4.2 Kommunikation
Geoforum står för faktabaserad och kvalitativ information till branschen och omvärlden. 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. Geoforum levererar löpande
omvärldsanalys inom sektorns 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.
Geoforums prioriterade digitala kommunikationskanaler är webb, nyhetsbrev, LinkedIn och Twitter.
Exempel på kommunikationsinsatser 2021:
-

-

Nyhetsbrevet är ett sätt att nå ut om pågående aktiviteter och lyfta fram lyckade projekt och initiativ
där geodata och GIS används med framgång. Under 2021 har Geoforum skickat nio nyhetsbrev till
cirka 1500 läsare.
Under året har vi arbetat fram en interaktiv broschyr, Geodata för smart och hållbar
samhällsutveckling med aktuella artiklar om geodataområdet.
Vi har utvecklat webbplatsen och arbetat fram en lösning för att dela material och information som är
medlemsexklusivt genom en medlemsinloggning.
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-

Geoforum har startat upp poddcasten, Positionspodden, som fördjupar sig i ämnen som rör geodata
och digitalisering. Till att börja med är fyra avsnitt planerade på temat digitala fastighetsgränser
planerade och två avsnitt har spelats in och lanserats.

4.3 Påverkansarbete
Det pågår många initiativ för att utveckla den digitala infrastrukturen samt digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen för att nå uppsatta politiska mål och Geoforum följer myndigheternas arbete.
Geoforum för kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare på olika nivåer och bidrar med underlag,
fakta och idéer kring utvecklingen.
Exempel på påverkansarbete under 2021 är:
•

Debattartikel i Offentliga affärer Stadens geodata har aldrig varit mer värdefulla.

•

Webbinarium för riksdagsledamöter: Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess, 16 april.

•

Remissvar på Regeringskansliets promemoria om Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya
regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket.

4.4 Samarbeten
Geoforum jobbar kontinuerligt för att skapa möjligheter för samverkan och samarbeten inom/mellan statliga
myndigheter, akademi, kommuner, branschföreningar, strategiska innovationsprogram samt näringsliv, för att
uppnå de potentiella samhällsvinster som digitaliseringen kan leda till.
Exempel på samarbeten under 2021:
Vi är partner till och har nära kontakt och samarbete med de strategiska innovationsprogrammen Smart Built
Environment, Viable Cities och IoT Internet of Things. Vi har också nära samarbete med föreningarna BIM
Alliance, IQ Samhällsbyggnad, Samhällsbyggarna, Kartografiska sällskapet, regionala GIS-föreningar och
Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Geoforum deltar i SIS, svenska institutet för standarder, tekniska kommitté
för standardisering av geodata samt är aktiv i GI Norden - den nordiska föreningen inom geografisk
information, där Geoforum Sverige och motsvarande föreningar i de övriga nordiska länderna är medlemmar.
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har regeringsuppdraget att analysera arbetsmarknadens behov av
utbildningar inom yrkeshögskolan. Geoforum har bidragit till MYHs analysarbete inom
samhällsbyggnadsområdet bidrar till kompetensförsörjningen till geodataområdet genom till exempel att
synliggöra utbildningsmöjligheterna inom geodataområdet samt behovet av arbetskraft inom både privat och
offentlig sektor.
Geoforum deltar i utbildningsrådet för Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle och
under 2021 har det inneburit deltagande på workshop om utbildningens innehåll.
Geoforum deltog som talare på det digitala studiebesöket studenter på YH -utbildning för blivande
stadsbyggnadskoordinatorer och berättade om behovet av geodata för smarta och hållbara samhällen.
Geoforum är aktiv i Geodatarådets branschråd och har deltagit på flera möten om kompetensförsörjning och
marknadsföring av branschen. Det kommer att jobbas vidare med det efter Lantmäteriets slutrapport av
regeringsuppdraget om kompetensförsörjning inom geodataområdet som visar på ett stort behov av insatser.
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Under hösten startades branschsamverkan - för digital transformation och standarder upp av Susanne
Nellemann Ek, vd BIM Alliance, Annika Andreasen, vd SIS samt Kajsa Hessel, vd svensk byggtjänst och
Geoforum deltog.

4.5 AI Arena
Geoforum Sverige har tillsammans med BIM Alliance och Future Position X startat upp arbetet med att etablera
och utveckla en behovsdriven AI Arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn.
Delprojektet AI Arena kommer att pågå under två år och ingår i Smart Built Environments stora strategiska
satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som
Geoforums medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och
maskininlärning. Genom AI Arenan vill föreningarna höja kunskapen, skapa och stärka samarbeten och
inspirera till tillämpning.

På uppdrag av styrelsen:

Jenny Carlstedt

Sofi Almqvist

Ordförande Geoforum Sverige

VD Geoforum Sverige
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