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• Vi för branschens talan och får politiker, 
myndigheter och media att lyssna 

 

• Vi erbjuder mötesplatser för erfarenhetsutbyte, 
kompetensutveckling och nya samarbeten 

 

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

 

 

Det här gör vi 



Våra frågor 
 

Vi bedriver påverkansarbete och 
informerar inom viktiga områden för våra 
medlemmar: 

• öppna geodata 

• en helt digital samhällsbyggnadsprocess 

• kompetensförsörjning till geodatabranschen. 



En bransch i förändring –  
vad bjuder de kommande 10 åren på? 

• Teknik 
Insamling av data, dataanalys 

• Roller 
Offentligt åtagande 
Öppna data 

• Effektivisering av olika branscher och verksamhetsområden 
Samhällsbyggnadsprocessen 
Hållbara uppkopplade städer 
Transportsystemet mm 



Agenda – ingredienser för ett datadrivet samhälle 

• Öppna data 

• Myndigheten för digital förvaltning 

• Kompetenslyft inom stat och kommun 

• Strategiska innovationsprogram 

• Digitalt först 

• Juridik för en digital förvaltning 



Öppna och tillgängliga data 
– även geodata 
 

Vad händer på de olika nivåerna? 

 

• regeringen 

• myndigheterna 

• kommunerna 

• företagen 

• grannländerna 

 



5 år efter att Danmark öppnat sina data 
dominerar succén nyhetsrapporteringen 

 

 

• 6 miljarder nedladdningar av kartdata 
och adresser under år 2017 

• Samhällsekonomisk vinst på  3,5 
miljarder kr i ökat effektivisering och 
produktion år 2016 

• Kommuner och regioner på G 

• Statens geodata blev gratis år 2013 

• Länk till nyhetsrapporteringen 

 

 
Länk till TV Avisen 13 mars 2018 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-dr1/tv-avisen-med-sporten-2018-03-13#!/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Fremtidens-digitale-kompetencer/Medarbejderkompetencer/
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-dr1/tv-avisen-med-sporten-2018-03-13#!/


Regeringens vilja 



Regeringens ambition – öppna data 



Exempel på regeringens aktiviteter 2017 



Myndigheterna och öppna data 

 

 

Länk till rapporten mars 2018 

 

https://geoforum.se/nyheter/266-oppna-data/3387-statskontoret-hinder-att-anvaenda-myndigheternas-oeppna-data-kan-fixas
https://oppnadata.se/


Kommunernas vilja att öppna data 

• Helsingborg 

• Uppsala 

• Gävle 

• Stockholm 

• Tipsa oss – vad händer i din 
kommun? 



Ny myndighet för digital förvaltning 

Länk till den nya myndigheten 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/ny-myndighet-for-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn-till-sundsvall/


17 strategiska innovationsprogram 

  

 

 

 

 

 
 

 

Läs om regeringens satsning på innovation  

https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/


Innovationsprogrammet Smart Built Environment 

Länk till Smart Built Environment: 
smartbuilt.se 

http://www.smartbuilt.se/


Regeringens satsning:  
Förstahandsvalet – digitala tjänster 

Länk till regeringens  
sida om digitalt först 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/


Digital samhällsbyggnads- 
process  

• Regeringens agenda med 
uppdrag till Lantmäteriet och 
Boverket  
lantmateriet.se/digitaltforst 

• Ny digitaliseringsmyndighet 

• Statligt innovationsprogram med 
mycket medel över 12 år 

• Juridik för en digital förvaltning 

https://www.lantmateriet.se/digitaltforst


Lantmäteriet får nytt uppdrag - april 2018 



Regeringens vilja 



Uppenbara beroenden 

• Utan digital grundkarta – ingen digital detaljplan 

• Utan digital detaljplan – inget digitalt bygglov 

• Utan digital detaljplan – mer tidsödande och dyrare 
fastighetsbildning 

• Utan digital ärendehantering – inga möjligheter att erbjuda 
medborgare e-tjänster för att följa sitt ärende 

 

 



Nyttor och utmaningar 

Nyttor 

• Kvalitet 

• Tid 

• Resurssnålt 

• Miljönytta 

 

Externa nyttor 

• Helt dataflöde från idé till färdig 
byggnad 

 

Utmaningar 

• Resurser 

• Standarder 

• Små kommuner 

• Programvaror 

• Takt 

 

• Digitala processer kräver tillgång 
till data 



En bransch i förändring 

• Öppna data 

• Offentligt åtagande inom 
geodataområdet 

• Integrering av geodata i  
andra branscher 

https://www.youtube.com/watch?v=9FKgY_x4660#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=9FKgY_x4660#action=share


Juridik för en digital förvaltning 

• Dina bekymmer i vardagen på förvaltningen hemma när du 
utvecklar digitala flöden… 

• Vi behöver en uppdaterad juridik för möjliggör en digital 
förvaltning 

 



Automatiserat beslutsfattande blir no 1 i Sverige 

http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-
uttalanden/automatiserade-beslut.html 

Nyhet: Den 1 juli 2018 träder en ny bestämmelse i kraft som klargör att det 
är möjligt att fatta beslut automatiserat.  

http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/automatiserade-beslut.html


Kompetenslyft inom stat och kommun 

• Regeringen har sett att mognaden 
är ojämn 

• Kompetenssatsningar via Boverket 
och Lantmäteriet 

• Kompetenssatsning via 
innovationsprogrammet Smart 
Built Environment 

------------------------------------------ 

• Inspireras av KL´s (danska SKL) hjul 
med digitala 
medarbetarkompetenser länk 

 

KL´s digitala  medarbetarkompetenser 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Fremtidens-digitale-kompetencer/Medarbejderkompetencer/


Nyhetsbrev 
 
 • Nyheter inom geodataområdet 

• Projekt och politiska initiativ om 
• öppna (geo)data 
• digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen 
• kompetensförsörjning 

• Konferenser och andra mötesplatser  

• Lediga jobb i branschen.  
 

Prenumerera på nyhetsbrevet – för enkel 
omvärldsbevakning! 

geoforum.se/nyheter/nyhetsbrev 



Arbeta smart inom 
planering & byggande 2018 
 
 2-3 maj i Stockholm 
En konferens om smarta lösningar och 
arbetsprocesser inom region- och 
stadsplanering, med koppling till byggande 
och förvaltning. 

Fokus på: 

• omställning till nya digitala arbetssätt  

• goda exempel på digitala informationsflöden 
för ökad effektivitet, visualisering för bättre 
kommunikation och geografiska analyser för 
bättre beslutsstöd. 



webb: geoforum.se e-post: info@geoforum.se 

Kontakt 

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef 

susanne.nellemann.ek@geoforum.se 

070-3115 113 

 

 
Lisa Samuelsson, kommunikationsansvarig och projektledare 

lisa.samuelsson@geoforum.se 

073-5073 162 

 

 



Hela Geoforum Sveriges styrelse presenteras på geoforum.se 

Styrelse 

Elisabeth Argus, ordförande 

elisabeth.argus@bonacordi.se 

Lennart Sjögren, vice ordförande  

och näringspolitisk talesperson 

lennart.sjogren@gavlenet.se 



Twitter: /GeoforumSE 

 

 

LinkedIn: /company/geoforumsverige 

Följ oss i sociala medier 
 


