
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2021-10-05 

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 

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 

TOVE ELVELID, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

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 

Uppföljning gällande Verksamhetsplan 2021 

A. Gemensamt arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess) 

B. Kvalitet i Fastighetsregistret och migrering av registerkartan 

C. Geodatarådet och geodatarådets handlingsplan 

D. Samverkan fastighetsbildningsområdet 

Uppföljningen finns i dokumentet Verksamhetsplan 2021, länk 

3. Kommande samverkan framåt – Vad händer i höst och 2022 

• Etablering grunddatadomän – Fastighets- och geografisk information 

Fokus för arbetet under 2021 är att etablera domänen och få igång sam-

verkan med grunddataproducerande myndigheter och kommuner för de 

datamängder som ska ingå. 

Har genomförts två koncentrerade arbetsveckor i september. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/#faq=0b5e
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Grunddatadomänansvarig myndighet 

Beskrivning 

Myndighet som är ansvarig för utveckling och förvaltning av tilldelad 

grunddatadomän, uppdraget ska framgå av författning. 

- Grunddatadomänansvarig har ansvar och befogenheter kopplade till sin 

grunddatadomän. Rollen ska förhålla sig till den övergripande styr-

ningen inom infrastrukturen, men kan även utöva styrning inom sin 

grunddatadomän. 

- Grunddatadomänansvarig samverkar med kompetensområden, andra 

grunddatadomäner, internationella initiativ och övriga relevanta aktörer. 

Vad ska implementeras? 

- Samhällsviktig geodata ska identifieras. 

- Identifierad geodata ska anpassas till informationsarkitekturramverket 

och uppfylla egenskaper och principer för grunddataramverket. 

- Det görs genom att följa framtagna processer, informationen ges däref-

ter ”kvalitetsstämpeln grunddata”. 

- Informationen ska tillgängliggöras via nationella API:er, helst som 

öppna data. 

=> Olika mycket arbete med olika informationsmängder. 

Arbetsuppgift för grupperna 

- Göra en översyn av temaindelningen. 

- Identifiera de informationsmängder som kan vara kandidater till 

 nationella grunddata inom domänen. 
 - Är några av dem standardiserade, finns specifikationer? 

- Besluta om informationsarkitekturramverket. 

- Besluta processer för att ta fram och besluta om nationell specifikation. 

- Besluta om roller inom grunddatadomänen. 

- Besluta om principer för ansvarsutpekade informationsmängder. 

- Identifiera gemensamma behov av förutsättningar. 

Behov av förutsättningar 

Ett antal punkter framtagna av grupperna under dessa rubriker: 

- Uppdragets relation till andra uppdrag. 

- Att ta vidare inom domänen. 

- Kommunikation och förankring. 

- Förutsättningar för deltagande. 

Hur tar vi arbetet vidare? 

- Utskick av resultatet till referensgrupper för kommentarer. 

- Inhämtning av synpunkter från Geodatarådet i okt/nov. 

- Förankring och återkoppling till DIGG på de delar i ramverket 

  som behöver utvecklas. 

- Arbete med uppgifter i den (uppdaterade) långsiktiga planen. 
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- Resurssättning VP-arbete (här måste vi vara snabba). 

- Beslut om teman för 2022. 

- Uppstart av organisation och kansliresurser. 

- Säkerställa finansiering och mandat. 

• Smartare samhällsbyggnadsprocess  

Vad händer framåt: 

- Två nya e-learning, Juridisk vägledning och DRK, publiceras 5/10 

- Hackathon 11 - 15/11. Har omformats som ett uppdrag till Sweco 

- Nästa externa informationsmöte är den 1/11, länk 

- Ta fram kommunikationsmaterial: 

 ”Etablering av grunddatadomän fastighets- och geografisk information” 

- Fortsatt VP-arbete för 2022 - 2023, bl.a. beslut om kommande teman 

- Arbete kopplat till informationssäkerhet och övrigt säkerhetsarbete 

- Webbseminarium den 14/10, kl. 09.00-16.00 

 (information i Nyhetsbrev och på webbplatsen) 

- E-förvaltningsdagarna 27-28/10, länk 

- Fortsatt gemensamt färdplansarbete 

• Fastighetsbildningsområdet – Kommande samarbetsområden 

- Nytt handläggningsstöd är det tydligast framåtsyftande området 

 i samarbetet mellan KLM, SKR och Lantmäteriet. 

- Avsiktsförklaringarna är inte undertecknade än, utan vi arbetar 

 gemensamt vidare med ambitionen att de ska börja gälla från 1/1 2022. 

- Frågeställningar utifrån klimatförändringarna inom miljöområdet är 

 i kommande, frågor vi gemensamt kan behöva ta ställning till. 

4. Övriga frågor 

• Budgetpropositionen, positivt och negativt 

För Lantmäteriet var det positivt med medel för fortsatt geodetisk forsk-

ning vid Onsala rymdobservatorium. Tidigare har även den delen finan-

sierats av Vetenskapsrådet. 

Lantmäteriet fick även medel för strandskydd, men inget uppdrag. 

Negativt var att Lantmäteriet inte fick medel för den kraftigt ökande 

mängden ärenden för spridningstillstånd (mer info i punkten nedan). 

Inga medel heller för informationssäkerhet. 

Medel för öppna data finns inte alls med i förslaget till budget för 2022. 

• Beslut av EU-kommissionen, värdefulla datamängder? 

Finns inget att rapportera, har varit helt tyst i frågan under hösten. 

• Kommunalförbund, tillgång till geodata genom Geodatasamverkan  

Önskemål från kommunerna att underlätta för kommunalförbund att ta 

del av geodata i Geodatasamverkan. Idag en omständlig process med 

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/kalendarium/#faq=5034
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/kalendarium/var-ar-vi-infor-skarp-driftsattning---smartare-samhallsbyggnadsprocess/
https://eforvaltningsdagarna.se/wp-content/uploads/sites/9/EFD_program_2021.pdf?_cldee=dWxmLmVyaWtzc29uQGxtLnNl&recipientid=lead-6a6c43143bdbeb11bacb000d3ab6646b-5a9f3c049838405ca16d7f0622586e26&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=eF%C3%B6rvaltningsdagarna%202021&esid=ec47254c-f325-ec11-b6e5-000d3adf05ba
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avtal mellan kommunalförbundet och kommunerna, där det inte finns en 

bra handledning. 

Ulf tar med sig frågan och får underlag från Marianne. 

• Långa handläggningstider för spridningstillstånd, på Lantmäteriet 

Lantmäteriet har stora utmaningar i kart- och bildverksamheten på grund 

av den kraftigt ökande mängden ärenden för spridningstillstånd. 

 Bakgrunden är den stora ökningen av film och bilder från drönare, där 

de enligt lagstiftningen måste söka spridningstillstånd hos Lantmäteriet.  

Sen Lantmäteriet tog över handläggningen av dessa ärenden från För-

svarsmakten 2016 har antalet ärenden ökat från ca 1000/år, till hittills 

under 2021 närmare 20 000. Antalet resurser har ökat från 6 årsarbets-

krafter till drygt 30 och det fortsätter att öka, men inga ökade medel från 

regeringen för denna verksamhet. Redan har omprioriteringar gjorts av 

personal så att övriga delar inom kart-och bildverksamheten inte klarar 

sina uppdrag, t.ex. för bildförsörjningsprogrammet. 

Har väckts åtal mot en person som publicerat bilder från drönare utan 

spridningstillstånd, dom kommer att tas under närmaste veckorna. 

Bra om vi gemensamt kan påverka Regeringskansliet om att detta inte 

bara påverkar Lantmäteriets verksamhet utan även kommunernas. 

• GSD-Fastighetskartan ersatt med nya produkter, fr.o.m. 1/10 

Under en övergångsperiod från 2021-10-01 fram till 2021-12-21 finns 

de nya produkterna som ersätter GSD-Fastighetskartan även att hämta 

på Geodataplatsen. Ger mer tid för anpassning till den långsiktiga lös-

ningen mot Geotorget Beställning, där finns API för nedladdning av le-

veranser tillgängligt från 2021-10-01. 

”Gamla” GSD Fastighetskartan finns kvar på Geodataplatsen för ned-

laddning t.o.m. 2021-10-31. 
- Data ligger upplagt kommunvis och länsvis, som idag. 

- Kommuner i lokala SWEREF-zoner och länen i SWEREF99 TM.  

Kommunerna har meddelats om denna övergångsperiod via mail, ons-

dag 22/9, och systemleverantörerna har informerats speciellt. 

Mer information på Lantmäteriets webbplats. 

• Geometristöd 

Geosecma har nått slutet av sin livscykel då plattformen den bygger på 

(ArcGIS Map) slutar supporteras och systemet behöver därför ersättas. 

Just nu arbetar Lantmäteriet med att ta fram en strategi för hur systemet 

ska ersättas där de ser över olika handlingsalternativ. 

Lantmäteriet tar med sig följande frågor från mötet: 

1. Hur påverkas kommuner som använder Bryggan? 

2. Kommer kommuner kunna välja ett annat geometristöd än det Lant-

mäteriet väljer och ändå kunna uppdatera fastighetsregistret med API? 

  

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2/gsd-fastighetskartan-ersatts-med-nya-produkter/
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• Eskilstuna KLM 

Eskilstuna har sökt om att bli KLM och Lantmäteriet har tillstyrkt. 

Regeringen kommer förhoppningsvis ta beslut i höst och sen får 

Eskilstuna en tid på sig att uppfylla de krav som ställs på en KLM. 

5. Kommunikation 

Minnesanteckningarna publiceras på Lantmäteriets webbplats. 

6. Kommande möten 

• Tisdag 14 december kl. 13 – 16  Digitalt  

 Marianne och Ulf tar fram ett utkast till Verksamhetsplan 2022 

• Onsdag 9 mars kl. 10 -15 SKR, Stockholm 

 

KOPIA TILL: 

NÄRVARANDE OCH FRÅNVARANDE 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/#faq=e25b

