
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2021-12-14, KL. 13:00 – 15:30 

PLATS TEAMS  

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  t.o.m. 14:30 

TOVE ELVELID, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING ej 14:00 – 15:00 

MAGNUS FORSBERG, LANTMÄTERIET, GEODATA från 13:30 

GUNNAR ERSBO, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

ANTON STAMPE, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING ej 14:00 – 15:00 

MARIKA STRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

MARIA PETRUSSON, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 15:00 – 15:30 

ULF ERIKSSON, LANTMÄTERIET, GEODATA SEKRETERARE 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Peter hälsade välkommen till mötet, därefter genomgång och fastställande 

av agendan för dagens möte samt godkännande av föregående mötesanteck-

ningar. 

2. Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna 

Uppföljning av 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 Uppföljning Verksamhetsplan 2021, länk 

Fastställande av Verksamhetsplan 2022 

Genomgång av utskickat utkast, efter vissa justeringar därefter beslutades 

Verksamhetsplan 2022. Beslutat dokument skickas till Samverkansgrupp 

SKR-LM för godkännande via epost. 

Efter godkännande publiceras Verksamhetsplan 2022 på Lantmäteriets hem-

sida, länk. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/#faq=0b5e
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/#faq=0b5e
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3. Kommande samverkan framåt – Vad händer i höst och 2022 

• Etablering grunddatadomän – Fastighets- och geografisk information 

Fokus under 2021 har varit att etablera domänen och få igång samverkan 

med grunddataproducerande myndigheter och kommuner för de data-

mängder som ska ingå. Har genomförts två arbetsveckor i september. 

Förordningen till Lantmäteriet som domänansvarig kommer under 2022 

och innan den är på plats fortsätter förberedelsearbetet. 

• Säkerställa att grunddatauppdraget fortgår genom regeringsuppdrag 

- För det krävs mandat och att regeringen tillsätter statliga medel  

• Förankring och återkoppling till DIGG, ramverket för teknik m.m. 

• Besluta om kommande teman för Smartare samhällsbyggnad. 

• Inhämta synpunkter från Geodatarådet. 

• Uppstart av organisation och kansliresurser. 

• Smartare samhällsbyggnadsprocess  

Slutrapporten för projektet, Uppdrag att etablera en digital infrastruktur 

för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnads-

processen, slutredovisas till Finansdepartementet den 31 januari 2022. 

Det är först därefter och utifrån vad departementet svarar på önskemålen 

om fortsättning i slutrapporten som vi vet vad som händer på längre sikt. 

Vår önskan är att regeringen höjer ambitionsnivån och ger medel för fler 

datamängder per år från 2023. 

• Fastighetsbildningsområdet – Kommande samarbetsområden 

• Nytt handläggningsstöd är det tydligast framåtsyftande samarbetet 

mellan KLM, SKR och Lantmäteriet inom detta område. 

• Nyckeltal, här behövs det en samsyn för att kunna jämföra. 

Exempel på andra områden som är kommande där vi gemensamt behö-

ver ta ställning; 3D-fastighetsbildning, Smarta städer, Klimatföränd-

ringar, Laddstruktur, Taxefrågan m.fl. 

4. Geometrix 

Projektets syfte var att migrera registerkartans geometri till en modern 

miljö. Fastighetsregistrets allmänna del är uppdelad i en textdel med den 

skrivna informationen och en kartdel för geometrisk information (register-

kartan), vilka idag har olika lagringsmiljöer. 

Projektets effektmål: 

• Eliminera risker med gammal teknik och kompetensförsörjning 

• Ge förutsättningar för en ökad effektivitet och bättre kvalitet 

• Bygga grunden för fortsatt utveckling mot framtiden 

Styrgruppen för Geometrix har beslutat att stänga projektet 

• Under höstens verksamhetsplanering för 2022 - 2024 har det blivit tydligt 

att det inte kommer finnas nödvändiga resurser för att projektet ska ha 

genomförandeförmåga. 
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• Projektet omfattar ajourhållning, lagring och tillhandahållande. Är fram-

för allt inom tillhandahållande det är brist på resurser, både inom verk-

samhet och utveckling. 

• Beslutet att stänga projektet vilar på den övergripande prioriteringen av 

Lantmäteriets utvecklingsportfölj. 

Prioriterade utvecklingsområden på Lantmäteriet 

1. Informationssäkerhet 

2. Säkerställa utvecklingen av en digital fastighetsbildning för att möta 

våra kunder och samhällets behov av effektiv, rättssäker och förutsägbar 

fastighetsbildning samt säkerställa ajourhållning av fastighetsregistret. 

3. Från samhällets behov och utvecklad samverkan möjliggöra en smartare 

samhällsbyggnadsprocess genom att etablera en digital infrastruktur. 

Vad händer nu? 

• Projektet Geometrix är avslutat, men nedanstående ska hanteras: 

- Samla ihop erfarenheter och resultat för att ta till vara framåt. 

- Gå igenom effektmålen för att se om verksamhetsbehoven 

 går att lösa på andra sätt.  

- Analysera konsekvenserna med utgångspunkt från verksamhetsbeho-

ven, både interna och externa. 

• Hanteringen av BankIR och GDB-Alfa ska utredas, plan ska tas fram: 

- Är en viktig planeringsförutsättning för utvecklingen av ett nytt hand-

läggningsstöd. 

- Är en del av underlaget till utvecklingsstrategin för framtidens geo-

metristöd, då plattformen för Geosecma slutar supporteras 2026. 

• Kvalitetsarbetet som var prioriterat inför migrering fortgår. 

• Sammanhållen uppdatering av text och geometri är viktigt, och fortfa-

rande ett mål inom Nytt stöd för handläggning för förrättningsverksam-

heten och det nya handläggningssystemet HandFast. 

Geometrix och nytt stöd för handläggning 

• Geometrix har varit en planeringsförutsättning och ett tekniskt beroende 

för utvecklingen av nya handläggningssystemet, både för Lantmäteriet 

(HandFast) och för den RFI och eventuella utvecklingen inom KLM. 

• Tidsmässigt sker stängningen i ett bra skede. Utvecklingen av Hand-

Fast är i uppstartsläge och det pågår nu ett arbete att lägga om planerna 

och anpassa dem till de nya planeringsförutsättningarna. 

• Gränssnittet mot fastighetsregistret (FR) behöver fastställas, så att 

gränssnittet mellan HandFast och grunddatalagret är tydligt definierat. 

• Frågan om gränssnittet behöver fortsatt hanteras i dialog med både 

KLM och SLM, så att planeringsförutsättningarna blir tydliga. 

Kommunikation 

Projektet Geometrix är stängt och fortsatt information kommer att tas upp i 

KLM-styrgrupp samt som informationspunkt på ordinarie möten i Samver-

kansgrupp SKR-LM. 
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5. Övriga frågor 

• DRK-avtalet 

DRK-avtal tecknas mellan Lantmäteriet och alla s.k. SLM-kommuner, 

inkl. de som är KFF. Omfattar kvalitetsförbättringar av nationella regis-

terkartan i digital form för fastighetsindelning, rättigheter och gemen-

samhetsanläggningar. Återföring till kommunen kan ske dygnsvis i for-

matet Registerkarte-GML från DRK-platsen eller enligt Lantmäteriets 

ordinarie leveransrutiner i formaten Shape och GeoPackage. Specifikat-

ion för Shape och GeoPackage håller på att tas fram, klart inom kort. 

Totalt har 150 DRK-avtal tecknats, varav 30-tal hittills under 2021. 

Geodatasamordnarna har som mål att i år kontakta alla kommuner som 

ej tecknat avtal, 32 återstår. 

Utbildningar enligt DRK-avtalet (webbutbildningar): 

- Del 1 grundutbildning, 32 godkända och 44 pågående 

- Del 2 fältutbildning, finns nu som ”digital” utbildning, 28 godkända 

- Del 3 diplomering, 19 godkända och 7 pågående 

• Långa handläggningstider för spridningstillstånd 

Lantmäteriet har fortsatt stora utmaningar i kart- och bildverksamheten 

p.g.a. den kraftigt ökande mängden ärenden för spridningstillstånd. 

Under 2021 kommer det att handla om ca 26 000 ärenden och även anta-

let resurser har ökat kraftigt, till drygt 30 årsarbetskrafter. 

Men inga ökade medel från regeringen för denna verksamhet. 

Lantmäteriets ledningsgrupp har därför tagit beslut att för 2022 endast 

tillsätta två handläggare, motsvarar de statliga medlen för denna verk-

samhet. Med fortsatt ökad ärendeinströmning kommer det att betyda ca 

30 000 ärenden i kö vid slutet av år 2022. 

Beslutet kommer att ställa till det för andra verksamheter som är bero-

ende av den tillståndsgivning som genomförs på Lantmäteriet. 

Information är på väg ut till berörda externa intressenter, bl.a. SKR. 

6. Kommunikation 

Mötesanteckningar och Verksamhetsplan 2022 publiceras på Lantmäteriets 

webbplats så snart de är godkända. 

Konsekvenserna av att projektet Geometrix stängts kommuniceras till alla 

KLM, ansvarig Marika, efter godkännande av KLM-styrgrupp. 

7. Kommande möten 

• Onsdag 9 mars kl. 13 - 16 digitalt 

• Måndag 13 juni kl. 10 - 15 SKR, Stockholm 

Ordförande under år 2022 är Lantmäteriet. 

KOPIA TILL: NÄRVARANDE OCH FRÅNVARANDE 

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

