
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2021-06-01 

PLATS SKYPE 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR ORDFÖRANDE 

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

CECILIA GRAN, MALMÖ STAD (REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR 

CHRISTINA THULIN, 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 

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

ULF ERIKSSON, LANTMÄTERIET, GEODATA SEKRETERARE 

FRÅNVARANDE 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Peter hälsade välkommen till mötet, vi gick igenom och fastställde agendan 

för dagens möte och godkände föregående minnesanteckningar. 

2. Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna 

• Framåtsyftande frågor 

En arbetsgrupp med Marianne och Christina från SKR samt Malin och Ulf 

från Lantmäteriet har tagit fram ett underlag inför mötet. 

Nedan en sammanfattning av det viktigaste i underlaget: 

Samverkansgrupp SKR-LM är en rapporterande grupp av vad som har hänt, 

föredragande lämnar lägesstatus utifrån gällande verksamhetsplan. 

Arbetsgruppen anser att det behövs en förändring, den rapportering som 

sker vid våra möten ska i första hand ta upp vad som händer framåt.  

Först en kort avrapportering om något inträffat som påverkar de områden 

vi samverkar kring enligt verksamhetsplanen. Huvuddelen av rapporte-

ringen för varje område ska vara framåtsyftande (inom 3 mån, 1 år, 3 år). 

Denna modell för rapportering ger bättre dialog och intressantare möten. 

Exempel på gemensamma samverkansområden som är aktuella: 

• Digital arkivering, gemensamt arbete med Riksarkivet 
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• Översiktsplan, vad händer framåt 

• ”Långsiktig finansiering”, rapport från Lantmäteriets pågående arbete 

• Kvalitetsfrågor, i första hand fastighetsindelningen 

• Fortsatt samverkan inom fastighetsbildningsområdet 

– Gemensamt handläggningssystem för fastighetsbildning 

– Lantmäteriets samordningsroll inom området 

– Lagstiftningsfrågor, gemensam uppvaktning av justitiedepartementet 

• Hur hålla igång införande och anslutning till Nationella geodataplatt-

formen, t.ex. utveckling, finansiering, prioritering, datamängder 

Efterföljande diskussion: 

– Den som rapporterar ska vid varje möte fokusera framåt. 

Med viss förankring bakåt, vad har hänt och vad är genomfört sen sist. 

– En följd av denna rapportering är att det ger utrymme för inspel och dis-

kussioner, därmed större möjlighet att påverka kommande utveckling. 

– Ger möjlighet att vägleda våra verksamheter mot det som är på gång. 

– Samtidigt viktigt att vi följer vår fastställda verksamhetsplan, de flesta 

områden finns med i planen, vi behöver bara vara mer framåtsyftande. 

– Arbetssättet ger möjlighet att tillsätta arbetsgrupper under Samverkans-

grupp SKR-LM, för att bereda framtida frågor till kommande möten. 

– Den s.k. ”Färdplansgruppen” inom Smartare samhällsbyggnadsprocess 

(där bl.a. Christina och Malin deltar) arbetar framåtsyftande, men då 

mer undersökande, t.ex. hur vi kan lösa digital arkivering. 

- Men att vara en undersökande grupp det är inte Samverkansgrupp 

SKR-LM roll. 

– Det som ska upp för dialog vid kommande möte ska förberedas av an-

svarig person och delges Samverkansgrupp SKR-LM innan mötet. 

Slutsats efter diskussion 

Vi ska i Samverkansgrupp SKR-LM lägga större fokus på framåtsyf-

tande frågor och se till att vara förberedda inför kommande möten. 

”Storstadsmöte” 

Vid senaste mötet var frågan uppe om de s.k. ”storstadsmötena” och vikten 

av att informera Samverkansgrupp SKR-LM vad som händer i Lantmäteriets 

samverkan med storstäderna. 

Lantmäteriet och Stockholm, Göteborg, Malmö har efter mötet gemensamt 

bestämt ”pausa” dessa möten. Dialogen återupptas efter sommaren, ger möj-

lighet till eftertanke och reflektion inför fortsatt samverkan, vilket är syftet 

och målen med dessa möten. Behövs ett gemensamt ställningstagande. 

3. Verksamhetsplan 2021 – uppföljning 

Uppföljning av Verksamhetsplan 2021, länk. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/#faq=0b5e
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4. Smartare samhällsbyggnad, på längre sikt 

Utifrån vad vi bestämt enligt pkt 2 ovan, att fokusera på framåtsyftande frå-

gor i Samverkansgrupp SKR-LM, gjorde Malin denna redovisning: 

Kommande 3 månader 

• Den 1 september släpps byggnadsspecifikationen i en första version 

• Anslutningsprocessen uppdaterad i en mer automatiserad version  

• Möjlighet att även ansluta byggnadsinformation till Nationella geoda-

taplattformen 

• Domänansvaret för fastighets- och geografisk information är under eta-

blering 

• Omställning för att möjliggöra ett gränssnitt för kommuner är under ut-

redning internt på Lantmäteriet, gäller både detaljplan och byggnad 

• Systemleverantörer redo för anslutning till kommunernas processer 

Under 2021 

• Ytterligare minst två datamängder påbörjade av Lantmäteriet 

• Domänansvaret för fastighets- och geografisk information är etablerat 

med arbetsformer och processer, eventuellt är etableringen av flera data-

mängder uppstartat av andra myndigheter 

• Omställning för att möjliggöra ett gränssnitt för kommuner är påbörjat 

internt på Lantmäteriet, gäller både detaljplan och byggnad 

Kommande 3 år 

• Med nuvarande finansiering har förvaltningskostnaden för ca 6 data-

mängder ”ätit upp” nuvarande anslag för datavärdskapet. 

- Ny finansiering tillkommit? 

• Öppna data implementerat? 

Gemensamma frågeställningar för Lantmäteriet och SKR/kommuner 

• Hur håller vi våra frågor politiskt aktuella? 

- Tydliggöra att vårt arbete stödjer: 

    -ökat bostadsbyggande, -hållbarhet, -tillgänglighet, -innovation inom 

     och utanför offentlig sektor, -säkerhet och -digital tvilling. 

- Kanaler för kommunikation:  

    - myndighetsdialoger, -innovationsprogrammen 

• Hur tar vi oss från affärsavtal till partnerskap? 

- Från dagens syn att, ”man levererar till Lantmäteriet” till en framtida 

syn, ”vi uppfyller i samverkan våra gemensamma behov av tillgång till 

kvalitativ standardiserad geodata” 

• Öppna data - Är vi förberedda? 

• Kommunalt deltagande i prioritering av och framtagande av kom-

mande datamängder - Förfrågan har gått ut till ett antal kommuner 

• Ge kommunerna stöd så att de har möjlighet att själva planera för 

sin interna omställning 
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Etablering grunddatadomän - Fastighets- och geografisk information 

Grunddatadomän är ett område för grunddata som pekas ut i Förordning 

(2021:xxx) om samordnad hantering av grunddata inom den offentliga för-

valtningen. 

• Grunddatadomänansvarig är myndighet med samordningsansvar för 

hantering av grunddata inom grunddatadomän.  

• Tre grunddatadomäner är under införande: 

- Fastighets- och geografisk information – ansvarig Lantmäteriet 

- Person – ansvarig Skatteverket 

- Företag – ansvarig Bolagsverket 

Fokus för arbetet under 2021för ”Fastighets- och geografisk information” är 

att etablera domänen och få igång samverkan med grunddataproducerande 

myndigheter och kommunerna för de datamängder som ska ingå i domänen. 

Två arbetsgrupper ska tillsättas och innan sommaren ska resurser ha säker-

ställts och startmöte hållits. 

5. Övriga frågor 

• ABT-avtalet 

ABT-avtalets bilaga 2 är justerad utifrån arbetet med informationssäkerhet-

klassning på Lantmäteriet. I samband med det några mindre uppdateringar. 

Bilaga 2 – Gemensam objektspecifikation 

• Förändringar på objekten Byggnad och Adress med anledning av sä-

kerhetsklassning 

• Förtydligande kring hanteringen av Ortnamn samt vilka namn som 

ingår i Övrig topografi. 

• Förändringar kring Anläggning i samband med att specifikationen har 

uppdaterats och moderniserats. 

• Kompletterat listan Övrig kommunikation med objektet Stig. 

Bilaga 4 - Kommunspecifika uppgifter mellan Lantmäteriet och xxx 

kommun 

• Rensat bilagan från inte längre relevant information samt information 

som återkommer på flera ställen. 

• GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter 

Den 1 oktober 2021 kommer GSD-Fastighetskartan att utgå som produkt 

och ersättas med nya produkter, inga leveranser efter detta datum.  

För de som har avtal om Geodatasamverkan kommer uppdateringen på 

Geodataplatsen att upphöra fr.o.m. 1 oktober. De nya produkterna be-

ställs via Geotorget, med GeoPackage som nytt filformat. 

Demodata samt produktbeskrivningar enligt specifikation finns att hämta. 

Påverkar gällande Normalavtal DRK 

Punkt 5. Parternas åtagande 
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• Lantmäteriet åtar sig att ge tillgång till uppdateringar enligt gäl-

lande leveransrutiner för GSD Fastighetskartan.  

Lantmäteriet kommer för de kommuner som har tecknat DRK-avtal att 

från 1/10 2021 ge tillgång till uppdateringar genom de nya produkterna, 

via Geotorget, med GeoPackage som nytt filformat. 

6. Kommunikation 

• Att GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter behöver kommuni-

ceras till kommunerna via de regionala Geodatasamordnarna och SKR:s 

nyhetsbrev. 

• Ändringarna i Bilaga 2 och 4 i ABT-avtalet behöver kommuniceras till 

alla kommuner av Lantmäteriet samt i SKR:s Nyhetsbrev. 

Minnesanteckningarna publiceras på Lantmäteriets webbplats. 

7. Möten under 2021 

 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/

