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Verksamhetsplan 2022 
 

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 2022 

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

planeringsdagen i december och dessa ligger till grund för den verksamhet som kommer 

bedrivas under året. Dessa listas nedan och nyttjas för vidare planering av aktiviteter. 

Inriktningen för 2022 är att fyra aktiviteter genomförs under året. 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 övriga GIS-föreningar fortsätter och inriktningen är att kunna samordna 

någon aktivitet under 2022. 

Övergripande aktiviteter för föreningen 
o styrelsen utvecklar och håller webbplatsen 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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Underlag från planeringsdagen 2021-12-08: 
Digitala detaljplaner – nulägesbild hos kommunerna med erfarenhetsutbyte  

Kommunerna inom regionen har kommit igång eller är på väg att komma igång med 

produktion och interna rutiner kring arbetet med digitala detaljplaner. Under hösten har 

samtliga kommuner börjat få egen erfarenhet av arbetet som bedrivits inom respektive 

kommun. Ett uppföljningsmöte för erfarenhetsutbyte är nu aktuellt. 

 

Integrering BIM – GIS fokus fastighetsförvaltningen 

GIS och BIM samt andra sätt att beskriva lägesknuten information blir allt mer 

integrerade. Nationella initiativ som ’Digital samhällsbyggnadsprocess’ ger också en 

inriktning om ett mer sömlös sätt att betrakta information mellan områdena.  

 

Analys med fokus på ett område t ex pandemi 

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

mer av de informationsmängder som finns. Data kopplat till pandemin är aktuell som 

exempel.  

 

Tema klimat och hållbarhet 

Hållbarhet och miljö är ett alltid lika aktuellt område för alla organisationer och 

verksamheter. Många delområden är gemensamma för föreningens 

medlemsorganisationer. 

 

Processer/processkartläggning 

För att styra upp, likrikta och effektivisera verksamheten jobbar många organisationer 

mer processutveckling. 

 

Informationshantering/dokumenthantering, öppna data 

Information är grunden för verksamheten och hur den nyttjas och förädlas är 

fundamental. 

 

Teknikområden som AI (artificiell intelligens) och IoT (Internet of Things) 

Många teknikområden ger oss möjligheter att såväl underlätta vår informationshantering 

som ge oss tillgång till andra möjligheter att göra datafångst. 

 

Juridiska aspekter – Informationsklassning och gdpr samt praktiskt arbete kring 

detta 

Olika regelverk och lagar påverkar möjligheter att kunna nyttja data. Den personliga 

integriteten och skyddet av personuppgifter är viktiga att beakta vid allt arbete som 

genomförs. 

 

Digitala bygglovsärenden 

Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i regionen där man diskuterar kommunspecifika 

frågor var man ligger och hur det har gått kan ge bra underlag för den egna utvecklingen i 

organisationen.  

 

Friluftsliv (vandringsleder, cykelleder) 

Under en lång tid med pandemi och olika typer av försiktighetsåtgärder har friluftsliv och 

utevistelser blivit allt viktigare. 
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Planerade aktivitet under 2022 
 

Digitala detaljplaner – nulägesbild hos kommunerna med erfarenhetsutbyte  

Kommunerna inom regionen har kommit igång eller är på väg att komma igång med 

produktion och interna rutiner kring arbetet med digitala detaljplaner. Leveranserna till 

Lantmäteriet är en del i processen då planerna är fastställda. Under hösten har samtliga 

kommuner börjat få egen erfarenhet av arbetet som bedrivits inom respektive kommun. 

Ett uppföljningsmöte under hösten 2022 efter att man fått processerna på plats och det 

praktiska arbetet är igång kan möjliggöra både input till effektivisering inom den egna 

organisationen som möjlighet att dela med sig av egna goda exempel och få nya 

infallsvinklar. Detta ger möjlighet till reflektioner över eget resultat och ingångvärden för 

planering av det fortsatta arbetet. 

 

Tematräff Klimat – miljö - hållbarhet 

Hållbarhet och miljö är ett alltid lika aktuellt område för alla organisationer och 

verksamheter. Fokusområden som berör många är t ex hur olika markslag påverkas av 

exponering, koldioxidberäkningar, översvämning, ekosystemtjänster, gröna områden, 

klimatanpassning, klimatanpassningsnyckeltal, värmekartläggning, gröna näringarna. 

 

Tematräff BIM/GIS i fastighetsförvaltning 

GIS och BIM samt andra sätt att beskriva lägesknuten information blir allt mer 

integrerade. Nationella initiativ som ’Digital samhällsbyggnadsprocess’ ger också en 

inriktning om ett mer sömlös sätt att betrakta information mellan områdena. Att se såväl 

GIS-information som BIM-information som naturliga underlag som ska följa med i hela 

fastighetsförvaltningsprocessen ger ett mer effektivt nyttjande av den information som 

produceras. Här ges möjlighet till ökat nyttjande för visualisering, tidsbesparing och 

monetär besparing, skapandet av en digital tvilling samt samordning och ökat samarbete 

över skedesgränserna. 

 

Tematräff GDPR vid bilddatafångst/gatufotografering 

Olika regelverk och lagar påverkar möjligheter att kunna nyttja data. Den personliga 

integriteten och skyddet av personuppgifter är viktiga att beakta vid allt arbete som 

genomförs.  

 


