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  Verksamhetsplan 2021  
 

Verksamhetens inriktning grundas i föreningens ändamål som presenteras 

i stadgarnas §2: 

 
o Visa hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter. 

o Verka för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information. 

o Stimulera till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar. 

o Fånga upp och sprida kunskap inom GIS geodesi, fotogrammetri och kartografi 

Verksamhet under 2021 

Ett antal förslag till seminarieområden, studiebesök och erfarenhetsutbyten togs fram på 

planeringsdagen i december, se bilaga 1. Av dessa ligger några av dem till grund för den 

verksamhet som kommer bedrivas under året. Inriktningen för 2021 är att minst två aktiviteter 

genomförs under året, ett under våren och ett under hösten. Formerna för aktiviteterna kommer att 

anpassas efter rådande pandemisituation.  

Utöver de i verksamhetsplanen redovisade aktiviteterna har varje medlemsorganisation möjlighet 

att ta upp för dem aktuella frågor och kring dessa skapa en aktivitet inom ramen för föreningen. 

Detta kan vara kopplat till de förslag som tagits upp på planeringsdagen alternativt något som är 

aktuellt för organisationen. Arrangemanget kan vara allt från en enkel inbjudan till 

diskussion/erfarenhetsutbyte till seminariedag eller studieresa. Styrelsen finns som stöd kring 

kontakter mm och beslutar också om hur föreningen kan bidra ekonomiskt. 

Samarbetet med GIS Östergötland fortsätter och inriktningen är att kunna samordna någon 

aktivitet under 2021. 

Övergripande aktiviteter för föreningen 
o styrelsen utvecklar och håller webbplatsen och facebook-sidan aktuell 

o sändlistan till medlemmarna hålls ajour, 

o samtliga seminarier/aktiviteter/studiebesök åtföljs av en utvärdering 

o kontakter knyts med fler aktörer i branschen för att öka samarbetet inom länet 
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Planerade aktivitet under 2021 
Informationsklassning 

Informationsklassning är ett ämne som blir mer och mer aktuellt. I ett antal av de organisationer 

som är representerade på mötet pågår arbete alternativt finns funderingar på hur arbetet ska 

startas eller drivas vidare. Erfarenhetsutbyte ses som en aktivitet för att såväl få nya 

infallsvinklar som komma igång med arbetet.  

 

Polisen, analyser och grunddata, så jobbar Polisen 

Polisen är en myndighet som har stort behov av geografisk information. Intressanta 

ingångsvärden för studiebesök, om detta är möjligt, alt seminarium är hur de jobbar med 

information och underlag för sitt arbete och hur arbetet med analyser sker för att skapa 

bättre underlag. 

 

Upphandling – erfarenhetsutbyte, vad kan vi lära av varandra 

Upphandling är ett stort och viktigt område för alla organisationer där erfarenhetsutbyte kan 

vara av stor vikt för att lära av varandra. Intresset finns inom såväl stora organisationer som 

mindre. 

 

Sörmland runt – erfarenhetsutbyte, vad kan vi lära av varandra 

För att få nya idéer och vidga kunskap är erfarenhetsutbyte ett bra medel. En digital träff där 

alla kan dela med sig av vad de gör just nu kan ge bra inspel och underlag för andra. Att 

utgå från frågor som nedan kan vara en bra utgångspunkt för vidare diskussion. 

• Vad är på gång inom den egna organisationen 

• Vad kan vi samarbete kring? 

• Vad kan vi lära av varandra? 
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Underlag från planeringsdagen 2020-12-10: 
Informationsklassning 

Informationsklassning är ett aktuellt ämne som många antingen jobbar med eller tänker 

påbörja arbete kring.  

 

Polisen, analyser och grunddata, så jobbar Polisen 

Geografisk information nyttjas av blåljusmyndigheter i många av deras insatser. Behov och 

informationshantering är ett område som intresserar många. 

 

Upphandling – erfarenhetsutbyte, vad kan vi lära av varandra 

Erfarenhetsutbyte kring upphandlingsfrågor skulle vara ett bra stöd för 

medlemsorganisationerna där man kan lära av andra.  

 

Sörmland runt – erfarenhetsutbyte, vad kan vi lära av varandra 

Erfarenhetsutbyte kan skapa nya idéer och ge utökad kunskap inom flera områden. Att 

träffa andra och både ge och ta av erfarenheter är främjande för organisationerna. Exempel 

på sådant som kan tas upp är: 

• Vad är på gång inom den egna organisationen 

• Vad kan vi samarbete kring? 

• Vad kan vi lära av varandra? 
 

3D – hur kan det stödja arbetet 

3D – hur jobbar vi med  3D och vad är fördelar jämfört med 2D, vilka resurser krävs och 

hur man ta stöd av andra för att komma igång eller jobba vidare 
 

Analyser och arbete med stora datamängder 

Jobba smartare med stora datamängder och analyser, vad kan automatiseras för att få ut mer 

av de informationsmängder som finns 

 


