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Årets viktigaste dagar för dig 
som vill ligga I FRAMKANT
Den 4–5 oktober arrangeras Geoforum 2016 som  
den ledande konferensen för dig som jobbar med  
samhällsutveckling där geodata spelar roll.

Sverige står inför att hitta effektiva och smarta 
lösningar på samhälls- och välfärdsutmaningar. 
Regeringen vill med sin satsning Digitalt först an-
vända digitaliseringens kraft för att skapa tillväxt 
och säkra välfärden. På detta sätt har data och 
geodata kommit upp på den politiska agen-
dan. Geodata har en särställning och 
bedöms som särskilt värdefull.

Geoforum fokuserar i år på vår för-
måga att utnyttja potentialen med 
geodata i lösningar för bästa möj-
liga beslutsstöd, större effektivitet, 
säkerhet och transparens inom kon-
ferensens temaområden. En central 
del är att bidra med inspiration för att 
bättre kunna förmedla denna potential 
till vår intresserade omvärld.

Konferensen visar goda exempel och erfarenheter 
som sätter fokus på aspekter av verksamhetsut-
veckling som skapar nytta för slutkunden och med-
borgaren. Det gäller teknik, ledarskap, samarbete, 
affärer och organisation.

Geodatabranschens roll i  
digitaliseringen
Konferensen Geoforum kommer att lyfta geodata-
branschens möjligheter som en central aktör i di-
gitaliseringen. Digitaliseringen kommer i stigande 
grad att påverka våra nuvarande arbetsmetoder för 
att producera, leverera och förädla geodata samt 
utveckla geografiska informationslösningar.

Nätverkande och festligheter
Geoforumkommittén har i år lagt stor vikt vid att 
skapa en konferens med gott om tid för möten, 
samtal och diskussion. Kvällsarrangemanget ger 

ytterligare tillfälle till spontana möten. 
God mat, goda samtal och musikalisk 

underhållning utlovas. ULI Geofo-
rums 30-årsdag kommer självklart 
också uppmärksammas. 

Välkommen till Uppsala!

Susanne Nellemann Ek, 
kanslichef och vd för 
ULI Geoforum

Sara Johansson,  
Geoforumkommitténs 
ordförande

GEOFORUMKOMMITTÉN har satt ihop ett program  
med en mix av inspirationsföreläsningar av de bästa talarna 

och fördjupning i viktiga teman. 

Utveckling  

och innovation  

för ökad  

samhällsnytta
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Utveckling och innovation för 
ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA
Geoforum 2016 är mötesplatsen för inspiration och  
samtal om hur geodata och tillhörande systemstöd  
kan skapa ökad samhällsnytta.

Du som deltagare kan vara säker på att få med dig 
inspiration och få goda möjligheter till att nätverka 
och inspirera andra!

TEMA
Konferensen fokuserar i år på vår förmåga att ut-
nyttja potentialen med geodata i lösningar för bästa 
möjliga beslutsstöd, större effektivitet, säkerhet och 
transparens. 

Vi har följande teman:
• Leda digital omställning

• Digitaliserat samhällsbyggande

• Bättre välfärdstjänster med geodata inom hälsa 
och för ökad säkerhet och trygghet

• Geografisk IT i skolan

HUVUDTALARE
I fyra gemensamma sessioner har du  
möjlighet att lyssna till inspirerande huvudtalare. 
Se nästa sida.

GEOFORUM 2016  
INNEHÅLLER: 
• 4 gemensamma sessioner med 

många inspirerande huvudtalare

• 3 parallella spår med temasessioner

• runt 60 talare

• panelsamtal i aktuella ämnen

• diskussion i större och mindre  
grupper

• utställning och  
leverantörspresentationer

• kvällsarrangemang med  
underhållning
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VÅR PASSION: 

Verksamhetsutveckling

Nuläge Förändringsprocess
Hållbart • Innovativt

ÖNSKAT
LÄGE

Agima Management erbjuder rådgivande tjänster med 
en inriktning mot samhällsbyggnad, geodata och IT.

 Agima Management är sant oberoende i kunderbjudandet, 
 vilket innebär att vi arbetar helt utan kopplingar till leverantörer 
 av system eller hårdvara. Vi har heller inga egna system-
 lösningar. 

 Agima Management är alltid råd givare och aldrig leverantör 
 till våra beställare.

 Agima Management är det naturliga valet för beställar-
 stödstjänster.

 Agima Management är stolt partner till Geoforum 2016.



HUVUDTALARE 

CHRISTER OLSSON 

Framgångsrik ledarcoach och föreläsare inom  
personlig utveckling, ledarskap och affärsmanna-
skap. 

Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt för-
nuft till sin affärsidé. Christer har lång erfarenhet 
av kulturutveckling, ledarskap och affärsmanna-
skap, och han är dessutom coach till några av Nor-
dens mest erfarna ledare. Christers framgång ligger 
i att han talar enkelt så att du kan förstå och sedan 
kan gå hem och göra skillnad oavsett om det hand-
lar om dig själv, din relation eller organisation.

CAROLINE OTTOSSON

Förvaltningschef Trafikförvaltningen och 
vd AB SL och Waxholmsbolaget

JAMES NORRIS 

Ordnance Survey’s Policy and Engagement Team, 
medlem i FNs expertkommitté inom geografisk IT 
(UN-GGIM)

ELLINOR BJENNBACKE 

Näringspolitisk chef inom IT&Telekomföretagen

CHRISTER FORSBERG PHILIP 

Enhetschef på Avdelningen för digital utveckling  
i Stockholms stad

ANNA AXELSSON

Förvaltningsdirektör på miljöförvaltningen  
i Uppsala kommun

OLLE BERGDAHL

E-strateg vid Kommunledningskontoret,  
Uppsala kommun

ANNA ERIKSSON

Utvecklingsdirektör vid  
Lantmäteriet

MONIKA JANSSON 

Utredare på Riksarkivet

GUNNAR KARLSSON

Professor i teletrafiksystem 
och chef för Avdelningen för  
kommunikationsnät på KTH 

ELLINOR BJENNBACKE

ANNA ERIKSSON JAMES NORRIS

OLLE BERGDAHL

ANNA AXELSSON

CAROLINE OTTOSSON

CHRISTER FORSBERG PHILIP

GUNNAR KARLSSON

Läs mer om  

talarna och deras  

presentationer på  

geoforum.se 

CHRISTER OLSSON
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FESTLIGHETER
Varmt välkommen till en kväll med  
god mat, samtal och musikalisk  
underhållning på Uppsala Konsert  
& Kongress den 4 oktober! 

En bar finns öppen på plan 6 från att sista passet 
för dagen avslutats.

Vi samlas 18.45 och tar en fördrink på plan 6 bland 
utställarna. Middag med vin/öl eller alkoholfritt, 
dessert och kaffe serveras sedan på entréplan.

Under kvällen bjuder fantastiska Ellinor Asp på 
musikunderhållning. Efter middagen kör en DJ 
igång, och vi hoppas att dansgolvet drar!

 

ELLINOR ASP FÖRGYLLER KVÄLLEN
Under kvällen kommer Ellinor Asp med smittande 
entusiasm bjuda på underhållning av mycket hög 
klass. Hon har en musikalisk bredd som du för-
modligen aldrig tidigare upplevt. Allt från klassiskt 
pianospel till dagsfärska hits.  

Ellinor är känd från TV som kapellmästare i  
“Här Är Ditt Liv” 2009 och sångerska i “True  
Talent” 2011. Hon har även varit hovpianist för 
kungen och drottningen samt VIP-artist till bland 
annat Bruce Springsteen, Pavarotti, Björn Skifs, 
Mamma Mia och Laleh.
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PROGRAMÖVERSIKT

TISDAG 4 OKTOBER

09.00–10.00 

10.00–12.15

12.15–13.15 

13.15–14.45  

14.45–15.30 

15.30–16.30  

 

16.30–16.35

16.35–17.40

17.40–18.45

18.45–

08.30–09.00 

09.00–10.00 

10.00–10.40 

10.40–12.10 

12.10–13.10

13.10–15.00  

15.00–15.30  

2A.  Säkerhet &  

trygghet  

2B.  Befolkningsdata på 

kartan – fokus hälsa 

och vård 

 

2C. Samverkan och 

harmonisering av 

geodata effektivise-

rar samhället 

2D.  Effektiva informa-

tionsflöden 

Fika och utställningsbesök

3A.  Säkerhet &  

trygghet  

3B.  Digitaliserat sam-

hällsbyggande

3C.  Hållbarhet  

Kort paus

4.  LEDA DIGITAL OMSTÄLLNING 

Digitalisering och geodata, hur smälter det ihop?

Mingelmöjlighet och bar öppen

Festligheter på Uppsala Konsert & Kongress

Mingellunch och utställningsbesök

7.  LEDA DIGITAL OMSTÄLLNING

Firande av ULI Geoforum 30 år med tårta

Fika, utställningsbesök & registrering

1. LEDA DIGITAL OMSTÄLLNING 

Digitala framgångar – grunden för den moderna myndigheten

Lunch i restaurangen och utställningsbesök 

Registrering

5.  LEDA DIG SJÄLV 

Vart är du på väg – och vill du dit?

Fika och utställningsbesök

6A.  Digitaliserat sam-

hällsbyggande  

6B.  Geografisk informa-

tion i utbildning  

6C.  Nyheter i  

branschen  

ONSDAG 5 OKTOBER
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GEOFORUMKOMMITTÉN
Geoforumkommittén står bakom programmet för  
konferensen. Den består av personer från ULI Geoforums  
medlemmar och kansli. Arbetet leds av Geoforumkommitténs 
ordförande Sara Johansson. 

KOMMITTÉNS MEDLEMMAR: 

Sara Johansson, ordförande 
GIS-strateg, Uppsala kommun.  
sara.c.johansson@uppsala.se  
018-7274528

Emelie Hedberg  
GIS-ingenjör, Uppsala kommun

Kristina Martinelle  
Systemutvecklare inom GIS, SGU  
och ordförande i GIS i Uppsala Län

Marie Nilsson  
GIS-strateg, Gävle kommun

Sven Vasseur 
Regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

Jan Zakariasson 
Vd, Agima Management

Susanne Nellemann Ek 
Vd/kanslichef, ULI Geoforum

Lisa Samuelsson 
Verksamhetsansvarig, ULI Geoforum 

Linda Mellgren 
Administratör, ULI Geoforum

OM ULI GEOFORUM
Branschorganisationen ULI Geoforum verkar för 
ökad och breddad användning av geodata och geo-
grafisk IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är geodatabranschens mötesplats för omvärlds-
bevakning, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi på-
verkar viktiga beslut och är branschens röst. Allt för 
att hjälpa dig och din organisation i er verksamhet.

ULI Geoforums självständiga roll som medlems-
finan sierad ideell förening ger oss en unik styrka. 
Vi för branschens talan och med vår bredd – drygt 
200 organi sationsmedlemmar från offentlig sektor, 
näringsliv och akademi – får vi politiker, myndig-
heter och media att lyssna.

Med en oberoende plattform står vi för faktabase-
rad och kvalitativ information till branschen och 
till omvärlden.

Vi håller dig uppdaterad  
och ger dig nyheter och  
analyser, tar fram fakta inom  
viktiga frågor för branschen  
samt ordnar konferenser och  
seminarier av hög kvalitet.

Webb: uli-geoforum.se
E-post: info@uli-geoforum.se
Telefon: 070-3115113”

Följ oss på Twitter och Facebook

        @uli_geoforum    #geoforum

         facebook.com/ULI.Geoforum

Vill din  

organisation  

bli medlem i ULI 

Geoforum,  

kontakta oss!


