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Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet 

Magnus Forsberg, Lantmäteriet 

Anders Sandin, Lantmäteriet 

Anna-Lena Fridolfsson, Lantmäteriet (anteckningar) 

FRÅNVARANDE 

Patrik Wiberg, Sjöfartsverket 

Sofia Stjernlöf, Lantmäteriet 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Ordförande Susanne Ås Sivborg öppnade mötet och gick igenom agendan. Fokus för detta 

möte ligger inom samhällsutmaningarna hållbar stadsutveckling och geodata för ett håll-

bart samhälle som finns beskrivna i den nationella geodatastrategin. 

Inga synpunkter lämnades på dagordningen eller minnesanteckningarna från föregående 

möte som därmed lades till handlingarna. 

2. Regeringsuppdraget, att etablera en förvaltningsgemensam digital infra-

struktur för informationsutbyte 

STATUS I REGERINGSUPPDRAGET ATT FORTSÄTTA ETABLERINGEN AV EN FÖRVALTNINGS-

GEMENSAM DIGITAL INFRASTRUKTUR FÖR INFORMATIONSUTBYTE  

Mattias Ekhem från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) informerade kring rege-

ringsuppdraget som samordnas av DIGG, se bilaga 1. Det är ett fortsättningsuppdrag på ett 
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antal tidigare uppdrag varav det första delades ut 2018, och uppdraget ska slutredovisas 

den 16 januari 2023. 

Under året har man kommit fram till namnet Ena för Sveriges digitala infrastruktur, vars 

mål/mission är att tillsammans skapa lösningar så att data kan hanteras och utbytas enkelt, 

säkert och effektivt inom och med offentlig sektor. DIGG:s roll är att leda och samordna, 

men själva byggande och förvaltandet av infrastrukturen görs av många myndigheter.  

Mattias gick igenom de olika komponenter och tjänster som Ena består av och hur det ska 

användas och skapa nytta. Exempel på komponenter är de byggblock och grunddatadomä-

ner som byggs och förvaltas i samarbete mellan ett flertal myndigheter. Dessa är inte sta-

tiska utan utvecklas och förändras över tid allteftersom flera alternativ utvärderas och in-

kluderas i den gemensamma digitala infrastrukturen. 

Fråga ställdes hur det går till för att bli ansvarig för en grunddatadomän. Mattias svarade 

att en del myndigheter är utpekade redan i regeringsuppdraget. Sedan har Trafikverket och 

E-hälsomyndigheten tillkommit för att de räckt upp handen och sagt att de velat utforska 

att bli en grunddatadomän. Samma gäller för de byggblock som tillkommit under året. Det 

finns en process för att anmäla sitt intresse, beskriva sin idé och nytta och man följer en 

process där man i olika samordningsforum tar beslut att släppa in nya komponenter. 

STATUS I REGERINGSUPPDRAGET MED FOKUS PÅ RAMVERK FÖR NATIONELLA GRUNDDATA  

Från början var det två regeringsuppdrag men i detta fortsättningsuppdrag ingår ramverket 

som en del av uppdraget. En första version av grunddataramverket släpptes januari 2021. 

Under året har man arbetat med att revidera ramverket och har en förhoppning att version 

2.0 kan beslutas den 9 december 2022. Mattias gick igenom definitionen för grunddata och 

de överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer som ska vara uppfyllda, samt föränd-

ringarna i den nya versionen av ramverket jämfört med version 1.0, se bilaga 1. 

STATUS OCH ARBETET FRAMÅT UNDER 2023 I ARBETET FÖR DEN FÖRESLAGNA GRUNDDA-

TADOMÄNEN FÖR GEOGRAFISK INFORMATION OCH FASTIGHETSINFORMATION 

Malin Klintborg från Lantmäteriet gick igenom vad man vill uppnå med grunddatadomä-

nen för geografisk information och fastighetsinformation, se bilaga 2. 

Frågor som lyftes från rådet och diskuterades var bl.a kring informationsklassificering och 

hur man ska hantera historik, bägge är viktiga frågor som behöver hanteras vidare. 

Lars Kristian Stölen, SGU gick igenom de förberedande arbeten som bedrivits under 2022 

inför etableringen av grunddatadomänen (se bilaga 2). Arbetet har bedrivits i två arbets-

grupper, där grupp 1 haft fokus på domänens innehåll medan grupp 2 har förankrat struktur 

för styrning, processer och roller inom domänen. Det har varit ett stort och aktivt delta-

gande från flertalet av rådets myndigheter. En hel del arbete har gjorts kring de två teman 

markanvändning och marktäcke, och där finns även en plan på fortsättning under 2023. 

Det har också jobbats med överlappningar mellan domänerna, där finns många frågor att 

titta på. 

FÖRESLAGNA AKTIVITETER FÖR GRUNDDATADOMÄNEN UNDER 2023 

Malin informerade om planerad fortsättning för 2023. Tills juridiskt mandat och ekono-

miska medel finns på plats kommer förberedelser inför etableringen att fortsätta inom ra-

men för Geodatarådets handlingsplan 2023. Arbetet kommer att genomföras i samverkan 

med Lantmäteriets arbete med smartare samhällsbyggnadsprocess, och arbetet som görs är 

en del av etableringen av Ena – Sveriges digitala infrastruktur.  
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Ramarna och fokus för 2023 års arbete kommer att följa milstolpeplanen som Lantmäteriet 

har lämnat till DIGG. Malin gick igenom milstolparna för 2023 samt pågående och plane-

rat arbete inom smartare samhällsbyggnadsprocess (se bilaga 2).  

Malin avslutade genom att presentera status för visat intresse för Nationella Geodataplatt-

formen (NGP). Malin är nöjd med utvecklingen och det är resultatet av en fantastisk sam-

verkan menade hon.  

3. Dragning och dialog kring den statliga utredningen om offentliga aktörers 

delning av data, kommittédirektiv 2022:118 

Särskilde utredaren Erik Janzon, Bolagsverket presenterade utredningen om interoperabili-

tet vid datadelning, tillsammans med utredningssekreteraren Wenche Skoglund samt Philip 

Levin och Eva Maria Broberg Lennartsson (som deltog via Skype). Utredningen ska pågå i 

15 månader mellan 15 september 2022 till 15 december 2023. 

Erik gick igenom uppdraget i korthet, se bilaga 3. Uppdraget går ut på att analysera befint-

lig styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning och utifrån analysen föreslå 

om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att 

öka den offentliga förvaltningens förmåga att samverka digitalt genom att dela data på ett 

effektivt och säkert sätt, och utredningen ska utgå från DIGG:s arbete avseende Ena.  

Man ska också överväga om och hur regleringen av sektorsövergripande interoperabilitet 

bör/kan utvecklas, om det finns ett behov av föreskriftsrätt på området och i så fall föreslå 

föreskriftsrättens omfattning. 

Just nu är arbetet i probleminventeringsfasen, man samlar på sig problem för att förstå vad 

som kan driva en reglering och på vilken nivå kan man tänka sig en föreskriftsrätt, samt 

hur man ska skära sektorerna eller dataområdena. 

Utredningen tar gärna emot input och förslag på konkreta problem och användarfall att an-

vända och hade också skickat ut frågor i förhand, som diskuterades. Frågor som lyftes från 

rådet var bl.a kring sektorer och domäner, och att vi behöver tänka primärt sektorsövergri-

pande. Konkreta case som föreslogs var sådana där många myndigheter blir inblandade 

och snabbt behöver utbyta information, som t ex vid den stora skogsbranden eller vid ett 

utsläpp. Även genomförandet av Inspire föreslogs som lämpligt att dra erfarenheter från. 

Magnus tar emot alla tankar och frågor efter mötet och skickar vidare till Erik och teamet, 

som tackade för värdefulla insikter och ser fram emot fortsatt kontakt, de kan även ta möte 

vid behov. Magnus delar kontaktuppgifterna.  

4. Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister, kommittédirektiv 

2022:94 

Särskilda utredaren Bengt Kjellson tillsammans med utredningssekreteraren Malgorzata 

Drewniak från Lantmäteriet informerade om arbetet som precis startats upp inom uppdra-

get, som ska redovisas senast den 1:e september 2023. Innan mötet har ett antal frågeställ-

ningar skickats ut och syftet med dagens dragning var att ha en dialog om varje del utifrån 

ett strategiskt perspektiv och den breda erfarenhet som finns inom Geodatarådet. Det stra-

tegiska perspektivet handlar om att få en ökad förståelse för problembilden och vilka effek-

ter den har på utvecklingen inom geodataområdet, de viktigaste vägvalen och önskad mål-

bild. 
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Bengt och Malgorzata gick igenom de olika delarna i direktivet med frågor och anvis-

ningar per del som diskuterades. Flera myndigheter i rådet önskade eget möte med utred-

ningen. Magnus har kontaktuppgifterna och förmedlar kontakten.  

Malgorzata och Bengt tackade för input och ser fram emot fortsatt kontakt.   

5. Information från aktuella frågor 

REDOVISNING AV RESULTAT FRÅN AKTIVITETEN GEODATASTÖD FÖR AGENDA 2030 

Anika Henriksson Lantmäteriet, Camilla Jönsson Naturvårdsverket, Jerker Moström SCB 

samt Tobias Edman från Rymdstyrelsen presenterade vad som gjorts i aktiviteten Geodata-

stöd för agenda 2030 som är en del av Geodatarådets handlingsplan och som pågått i två 

år, se bilaga 4. Gruppens arbete har sin utgångspunkt i FN:s 17 globala utvecklingsmål 

som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.  

Syftet med aktiviteten var att visa på att det med geodata går att få en bättre uppföljning 

och bättre underlag för vilka åtgärder som ska göras, att identifiera behovet av geodatastöd 

och lämna goda exempel. Arbetet började första året med att de myndigheter som ingick 

tittade på respektive mål och redovisade vilka geodata som kan bidra i Agenda 2030 arbe-

tet. Nästa steg, år två, var att genomföra 2 workshops, där ett antal myndigheter och orga-

nisationer deltog. Tobias gick igenom resultaten (se bilaga 4).  

Diskuterades hur inhämtad kunskap och erfarenhet från arbetet kan leva vidare. Gruppen 

ansåg att vi skulle behöva arbeta utifrån agenda 2030:s helhetsperspektiv, med de tre håll-

barhetsperspektiven i fokus, och att dessa perspektiv inte får glömmas bort utan behöver 

finnas med i handlingsplanen för 2023 på något sätt, t ex i fokusområdet Vita områden. 

ÅRSRAPPORTER FRÅN ARBETET VID GEODATARÅDET UNDER 2022 

Magnus Forsberg, Lantmäteriet påminde att precis som förra året ska varje aktivitet skriva 

en egen kort årsrapport, som ska vara klar under december månad. Vi gör också en årsrap-

port utifrån Geodatarådets hela arbete (som har skickats ut inför mötet). Syftet med rappor-

ten är att ge en helhetsbild över vilka nyttor rådets gemensamma arbete ger och förståelse 

för vilka frågor som är utredda samt ge Lantmäteriets departement en överskådlig bild över 

vad rådet jobbar med. Den totala årsrapporten är lite annorlunda utformad jämfört med 

förra året baserat på rådets synpunkter, och Magnus bad nu rådet om synpunkter på doku-

mentet under december. Magnus färdigställer och tar upp årsrapporten för ställningsta-

gande vid första mötet under 2023. 

AKTUELLT FRÅN LANTMÄTERIET  

Anders Sandin, Lantmäteriet informerade om aktuella frågor på myndigheten. Lantmäteriet 

byter departement från Finansdepartementet till Infrastrukturdepartementet, och Susanne 

träffade statssekreteraren igår. Frågor som diskuterades var öppna data och lagutveckling, 

vilket var positivt menade Susanne, däremot inte så positivt kring frågan om resurser. 

I budgetpropositionen (som inte är beslutad än) har Lantmäteriet tyvärr inte fått gehör för 

de strategiska områden som myndigheten lyft fram förutom 3,5 MSEK för säkerhets-

skyddsarbetet.  

När det gäller öppna data så har saker börjat hända kring High Value Data (HVD). Förra 

veckan hade man omröstning i EU där man förordade att HVD ska genomföras. Det som 

kvarstår är själva beslutet och Anders tror att beslutet kommer tas under december eller ja-

nuari. Efter beslut börjar genomförandetiden att räknas efter 14 dagar och då har vi 16 må-

nader på oss att genomföra. Lantmäteriet för dialog med RK och har fått ett tidsspann som 
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är ett år, förmodligen att påbörjas från 1 juli 2023 och ett år framåt. Det kommer bli en 

otroligt intensiv period. Det vi hemställt om är egentligen två delar av öppna data informe-

rade Anders, det första är all Lantmäteriets information (= all geografisk information och 

all fastighetsinformation) alternativt HVD (=all geografisk information inklusive adresser, 

byggnader, fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar). Nu inväntas det formella beslu-

tet, dels från EU-kommissionen, men också från RK hur man vill hantera det i Sverige. Vi 

återkommer kring detta och tror vi kommer behöva ta stöd av varandra i frågan menade 

Anders. 

Marie Haldorson, SCB frågade om intresse från rådet att delta i ett skype-möte för att för-

utsättningslöst diskutera kring budgetunderlag, att dela erfarenheter och idéer och tänka 

framåt gemensamt. Bestämdes att Marie skickar ut inbjudan och så får de som vill haka på.  

6. Inspirationsföreläsare, vad kan vi förvänta oss från politiken under kom-

mande mandatperiod 

Marcus Oscarsson från TV4 presenterade en analys av valet 2022, vad som hänt och vad 

som kan hända i framtiden med regeringen Kristersson, samt avslutade med en frågestund.  

7.  Geodatarådets handlingsplan för 2023 

FOKUSOMRÅDET GEODATAOMRÅDET 2040  

Patrik André och Marie Lasson från Skogsstyrelsen rapporterade om spaningar och iaktta-

gelser som kommit fram under arbetet med vita områden i kartan, se bilaga 5. Dels att det 

saknas mycket data och infrastruktur. Det saknas också en tydlig målbild för ett digitali-

serat Sverige och det finns inte heller någon långsiktig investeringsplan.  

Hur tar vi detta vidare? Tanken är att ta oss an detta systematiskt, i form av backcasting el-

ler gapanalys för att få en gemensam bild av behoven och att det är en investering vi fak-

tiskt behöver göra menade Patrik. Operativa styrgruppen har tittat lite på detta redan och 

tagit fram förslag på områden att arbeta vidare med gemensamt för att landa i en startplatta 

under 2023. Magnus gick igenom tänkt arbetsprocess under året för att nå målsättningen 

för fokusområdet (se bilaga 5). Det innebär att rådet återkommande kommer att jobba med 

detta fokusområde under hela 2023 på våra möten. 

WORKSHOP KRING HANDLINGSPLAN 2023 

Magnus inledde workshopen genom att gå igenom de fem fokusområdena i handlingspla-

nen för 2023, där tanken är att en myndighet ska ansvara för ett fokusområde. Till varje fo-

kusområde bildas en arbetsgrupp där alla rådets medlemmar får anmäla intresse för delta-

gande. Deltagande är öppet även för myndigheter utanför Geodatarådet. Magnus gick 

också igenom hur arbetet med operativa styrgruppen ska fungera under 2023. Alla är väl-

komna att delta i styrgruppen vid intresse. 

Workshop hölls kring frågorna: 

- Utifrån de angivna underaktiviteterna på respektive fokusområde, finns det fler gemen-

samma frågor under respektive fokusområde som borde finnas med?  

- Något som ni ser viktigt för att arbetet med de olika fokusområdena ska bli bra genom-

fört? 

- Hur kan er organisations vara delaktig i respektive fokusområde? 

- Vilka organisationer vill medverka i den operativa styrgruppen? 
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Magnus tar med sig svaren och inkomna synpunkter från grupperna in i det fortsatta arbetet 

med handlingsplanen i den operativa styrgruppen och kommer skicka ut förberedande 

material inför första rådsmötet 2023. Magnus kommer också att höra av sig till alla kring 

delaktighet i de olika komponenterna. 

8. Uppföljning från Geodatarådets möte den 1 juni, ett säkert och robust 

samhälle 

LANTMÄTERIET SOM BEREDSKAPSMYNDIGHET  

Mattias Johansson, beredskapssamordnare vid Lantmäteriet gick igenom förordningen 

(2022:524) om statliga myndigheters beredskap, och de uppgifter som åligger myndighet-

erna generellt samt specifikt för beredskapsmyndigheterna, se bilaga 6. Vidare informerade 

Mattias om arbetet inom beredskapssektor Försörjning av Grunddata, där Lantmäteriet in-

går tillsammans med Bolagsverket, DIGG och Skatteverket, som är sektorsansvarig.  

Susanne konstaterades att det här är resurskrävande vilket är en utmaning, och Lantmäte-

riet kommer fortsätta lyfta behovet av ökat anslag i budgetunderlaget.  

TILLGÅNG TILL GEODATA FÖR BEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR  

Örjan Wallers, Försvarsmakten, informerade från den dialog som pågått i arbetsgruppen 

med Försvarsmakten, MSB och Lantmäteriet med grund i diskussionen vid rådsmötet i juni 

kring tillgång till geodata för beredskap och civilt försvar, se bilaga 7. Örjan presenterade 

en tankemodell kring olika kategorier av information som behövs vid olika händelser. 

Sådant är svårt att planera men det är då övningar blir viktiga, att öva på olika typer av 

scenarion och skapa en gemensam referens. Diskuterades att det är viktigt att vi börjar 

prata om och planera det här innan krisen står för dörren.  

Vid rådsmötet i juni kom frågan upp om en övning, men först behöver vi ha en gemensam 

förståelse av de här parametrarna menade Magnus. Bestämdes att Magnus samlar gruppen 

igen (Åsa, Örjan, Magnus) och funderar om det går att göra något gemensamt utifrån sce-

narios och utbyta information och tankar kring behovet av information. 

Örjan avslutade med en kort orientering kring Nato, se bilaga 7.  

9. Utvärdering av arbetet vid Geodatarådet 

Magnus presenterade resultatet av självskattningen som gjordes i form av en enkät innan 

mötet. Jämfört med förra året ser vi en viss förflyttning i samtliga samhällsutmaningar, vil-

ket är positivt. Däremot för målen i den nationella Geodatastrategin är känslan att vi inte 

kommit så mycket längre, förutom målet kring samverkan där vi ser en liten förbättring.  

Vidare diskuterades arbetssättet i rådet, om det är det något som behöver ändras. Rådets 

medlemmar framförde att arbetssättet och årsplaneringen är bra, liksom de enskilda samta-

len mellan mötena som uppskattas. Likaså uppskattas den utskickade informationen inför 

mötena.  

Bestämdes att vi behåller samma arbetssätt framåt. 

 

11. Mötesdatum under 2023 

Följande mötesdatum fastslogs för nästa år:  
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Möte 1, den 13 februari (skype) 

Möte 2, den 24 maj (på plats) 

Möte 3, den 22 september (skype) 

Möte 4 (internat), 5-6 december (på plats)  

12. Avslut av möte 

Anders tackade å Susannes vägnar för starkt engagemang och alla kloka inspel under da-

garna. Mötet avslutades.  

 

 

BILAGOR (FINNS I ANTURA) 
1. P2 Digital infrastruktur DIGG 

2. P2 Grunddatadomän fastighetsinformation och geografisk information 

3. P3 Uppdraget interoperabilitet 

4. P5 Redovisning av resultat från aktiviteten geodata för agenda 2030 

5. P7 Geodataområdet 2040 

6. P8 Lantmäteriet som beredskapsmyndighet 

7. P8 Ett säkert och robust samhälle 

 

 


