
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2021-03-12 

PLATS SKYPE 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR ORDFÖRANDE 

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

CECILIA GRAN, MALMÖ STAD (REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR 

LARS ROBERTSSON, BORLÄNGE KOMMUN 

TOVE ELVELID, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

ANDERS SANDIN, LANTMÄTERIET, GEODATA 

MAGNUS FORSBERG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

GUNNAR ERSBO, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

ANTON STAMPE, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

MARIKA STRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

ULF ERIKSSON, LANTMÄTERIET, GEODATA SEKRETERARE 

FRÅNVARANDE 

- 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Peter hälsade välkommen till Skype-mötet och vi gick igenom och fast-

ställde agendan för dagens möte. 

2. Beslut Verksamhetsplan 2021 

Samverkansgrupp SKR-LM beslutade enhälligt om Verksamhetsplan 2021. 

3. Verksamhetsplan 2021 – uppföljning 

Första uppföljning av Verksamhetsplan 2021, se bifogat dokument. 

4. Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna 

Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna är idag positiv, 

mycket av vår samverkan idag är kopplad till Smartare samhällsbyggnads-

process. Uppföljningen i Samverkansgrupp SKR-LM sker utifrån område A, 

B, C och D i Verksamhetsplan 2021 samt övriga aktuella frågor som behö-

ver tas upp, anmäls inför varje möte. 

Behöver aktualisera de framåtsyftande frågorna så att de tas upp i Samver-

kansgrupp SKR-LM. Idag mycket ”här och nu”, vi behöver ta upp den flerå-

riga utveckling som behövs. Handlar bl.a. om det som ska ingå i slutrappor-

ten för regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess. 
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Bestämmer att ta upp det som en punkt vid vårt möte den 1 juni. 

En arbetsgrupp med Marianne och Christina Thulin från SKR samt Ma-

lin och Ulf från Lantmäteriet tar fram ett underlag inför mötet den 1 juni.  

Ulf kallar till möte i början av maj. 

Underlag från Stockholm, Göteborg och Malmö 

Till Lantmäteriets senaste ”storstadsmötet, den 10 mars, hade de tre kom-

munerna tillsammans med SKR (Marianne) tagit fram ett underlag med om-

råden och aktiviteter för samverkan på kort och lång sikt. 

Viktiga samverkansområden inom ramen för våra uppdrag 

• Informationsförsörjning i ett långsiktigt perspektiv 

– Vad är det som får vårt arbete att lyfta? 

–  Kommer data användas på nya sätt för att bygga smarta hållbara städer? 

–  Vilka krav kommer det ställa på insamling, lagring, aktualitet, kvalitet mm? 

–  Vem samlar in? 

–  Hur ska informationsförsörjningen finansieras?  

– Hur kan vi ställa om för att möta efterfrågan?  

• Verksamhetsutveckling och knäckfrågor, t.ex. juridik, säkerhet, kvalitet 

– Arkivering, lagring av handlingar, digitala ärendekedjor (e-tjänster, beslut) 

– Informationssäkerhet 

– Genom konkreta exempel/hinder kan vi visa på behov av regelförändringar, 

Lantmäteriet hjälper till att lyfta till regeringen 

• Digital samhällsbyggnadsprocess  

– Finansiering av kommunernas kostnader 

– Samhällsekonomisk nytta om informationsutbytet fungerar väl i storstadsregionerna 

– Visa på områden viktiga att prioritera, t.ex. arbete i 3D och 3D-fastighetsbildning 

– Andra kan dra nytta av utveckling som sker i tillväxtområden. 

Förslag på konkreta aktiviteter för samarbete på kort sikt 

• Smartare samhällsbyggnadsprocess, viktiga steg att ta vidare 

• 3CIM, etablera nationell standard för informationsmodell av digital tvilling 

• AI för datainsamling, automatiserade metoder för datainsamling 

Stockholm, Göteborg och Malmö har tillsammans med vissa andra större 

kommuner särskilda behov som de vill samverka kring. De vill ha en sam-

verkan inom mer konkreta områden, där vi genom en nära dialog, till nytta 

för bägge parter, kommer fram till lösningar/ utveckling. Idag mest inform-

ation på storstadsmötena med Lantmäteriet. 

Lantmäteriet tar genom Anders och Tove dialogen med Stockholm, Göte-

borg och Malmö vidare, möte planerat i närtid. Viktigt att informera Sam-

verkansgrupp SKR-LM vad som händer i Lantmäteriets samverkan med 

”storstäderna”. 
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Intern workshop om Lantmäteriets relationer till kommunerna 

Syftet vid Workshopen den 19/2 var att få en gemensam bild av Lantmäteri-

ets roller, uppdrag och planer i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. 

Upplägget var att börja med kort presentation kring fyra viktiga områden; 

Regeringsuppdragen, Digital Fastighetsbildning, Informationsförsörjning 

och Samverkan. Därefter dialog och diskussion i grupper. 

Nästa steg att gemensamt förstå Lantmäteriets relationer till kommunerna. 

Uppföljande workshop den 19 april. 

5. Övriga frågor 

• Advisory board 

Mycket frågeställningar som kommer upp. Bl.a. ”Nytt handläggningsstöd 

fastighetsbildning” och Lantmäteriets interna arbeta kring relationen med 

kommunerna. Nästa möte 19 april. 

6. Kommunikation 

Beslutad Verksamhetsplan 2021 samt uppföljningen kommuniceras tillsam-

mans med minnesanteckningarna på Lantmäteriets webbplats. 

7. Möten under 2021 

 Tisdag 1 juni kl. 13 – 16  Skypemöte 

 Tisdag 5 oktober kl. 13 – 16  Skypemöte 

 Tisdag 14 december kl. 11 – 16  SKR, Stockholm 

 

KOPIA TILL: 

NÄRVARANDE OCH FRÅNVARANDE 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/

