
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2022-03-09, KL. 13:00 – 15:30 

PLATS SKYPE 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR Ordf. fr.o.m. 14.30 

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

CECILIA GRAN, MALMÖ STAD (REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR 

CHRISTINA THULIN, SKR 

LARS ROBERTSSON, BORLÄNGE KOMMUN 

ANDERS SANDIN, LANTMÄTERIET, GEODATA  Ordf. t.o.m. 14:30 

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 

TOVE ELVELID, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING  

Mötespunkter 

1. Inledning 

Anders hälsade välkommen till mötet, fastställande av agenda för dagens 

möte samt godkännande av föregående mötesanteckningar. 

2. Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna 

Uppföljning av gällande Verksamhetsplan 2022 

A. Gemensamt arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess 

B. Kvalitet i Fastighetsregistret och migrering av registerkartan 

C. Geodatarådet och geodatarådets handlingsplan 

D. Samverkan fastighetsbildningsområdet 

Övriga samverkansområden 

- Långsiktig finansiering 

 - Öppna data direktivet och beslut värdefulla datamängder 

Uppföljning finns i dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

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

• Etablering grunddatadomän Fastighets- och geografisk information 

Arbetet fortsätter att etablera grunddatadomänen enligt den långsiktiga 

plan som upprättats för domänen så långt det är möjligt utan ett 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/
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regeringsbeslut med fastställt mandat och säkerställd finansiering. Under 

2022 planeras bl.a. uppstart av organisation och kansliresurser för domä-

nen, etablera domänens olika roller, ta fram övergripande informations- 

och begreppsmodell. En del aktiviteter ska göras gemensamt med de 

grunddataproducerande myndigheterna och tanken är att hålla två 

workshops i maj-juni. Förfrågan om deltagare till dessa kommer gå ut 

inom kort. 

• Smartare samhällsbyggnadsprocess  

Slutrapporten för projektet, Uppdrag att etablera en digital infrastruktur 

för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnads-

processen, slutredovisades till Finansdepartementet den 31 januari 2022. 

Lantmäteriet har tillsammans med fler myndigheter fått ett fortsatt rege-

ringsuppdrag, Fortsatt etableringen av en förvaltningsgemensam digital 

infrastruktur för informationsutbyte, uppdraget ska senast den 16 januari 

2023 slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). 

Lantmäteriet skriver också, tillsammans med SKR och Boverket, på ett 

nytt regeringsuppdrag samt en gemensam färdplan för fortsatt arbete att 

etablera en smartare samhällsbyggnadsprocess. 

Vår gemensamma önskan är att regeringen höjer ambitionsnivån och ger 

medel för fler datamängder per år från 2023. 

• Fastighetsbildningsområdet – Kommande samarbetsområden 

 Se områden och uppföljning i Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

5. Övriga frågor 

• Geometrix 

Projektet Geometrix har avslutats men på Lantmäteriet har en grupp bil-

dats för att ta fram en rapport för vägen framåt. Man utreder för att 

kunna analysera konsekvenserna med utgångspunkt från verksamhetsbe-

hoven, både interna och externa samt samla ihop erfarenheterna. 

• Tydliggöra verksamhetskraven och att de är förankrade med berörda. 

• Hur realisera rent tekniskt. 

• Färdplan för hur det ska genomföras och i vilken ordning. 

Utredningen och arbetet är en viktig planeringsförutsättning vid utveckl-

ingen av Nytt HLS. 

Kvalitetsarbetet som var prioriterat inför migrering fortgår. 

Fortsatt information i KLM-styrgrupp samt som informationspunkt på 

ordinarie möten i Samverkansgrupp SKR-LM. 

• Riksrevisionens rapport  
 Granskning av Fastighetsbildningen i Sverige 

Under det gångna året har Riksrevisionsverket granskat den statliga fas-

tighetsbildningen och den 1 mars släpptes rapporten.  

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/
https://www.riksrevisionen.se/download/18.1306cbe317f3e45a62d93f7/1646039042785/RiR_2022_3_webb.pdf
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Den övergripande slutsatsen är att Lantmäteriets fastighetsbildnings-

verksamhet inte är tillräckligt effektiv. Rekommendationer och åtgärder 

riktas både gentemot regeringen och Lantmäteriet. 

- Lantmäteriet kommenterar att de är glada över den här externa 
granskningen av vår verksamhet. Den bekräftar områden som vi re-
dan uppmärksammat och som vi arbetar på att förbättra. 

Rapporten slår fast att den viktigaste åtgärden för att minska handlägg-
ningstiderna är att modernisera regelverket. Det är även Lantmäteriets 
bild att det behöver utvecklas varför de redan arbetar med författnings-
utveckling på olika sätt. 
Förutom regelverket lyfter Riksrevisionen också svårigheten att rekry-
tera tillräckligt många förrättningslantmätare och menar att det är en av 
de främsta orsakerna till problemet. Ett annat område som Riksrevis-
ionen fokuserat på är avgifter och kostnader för kund. 

Kommentar från KLM vid mötet är att om denna rapport tas vidare 
kommer den även att påverka KLM. 

• ABT-avtalet 

- Förlängning av ABT-avtalet 
Samverkansgrupp SKR-LM tillstyrker att Lantmäteriet går vidare till 
samtliga kommuner med förfrågan om förlängning av ABT-avtalet. 
E-post för godkännande av förlängning till samtliga kommuner snarast. 

- Interimistiskt tilläggsavtal ABT 
Styrgruppen för En smartare samhällsbyggnadsprocess har den 18/2 tagit 
beslut om det interimistiska tilläggsavtalet enligt nedan: 

- För de kommuner som under test-året 2022 tillgängliggör sin bygg-
nadsinformation via NGP sker inget avdrag i ordinarie ABT-ersätt-
ning.  Det interimistiska tilläggsavtalet tillämpas inte. 

- För de kommuner som under 2022 tar ett kommunalt beslut om 
öppna data för sin byggnadsinformation ska det interimistiska till-
äggsavtalet tillämpas. 
(liksom för de som sen tidigare har beslutat om öppna data för byggnad) 

- Fr.o.m. 2023 kan avdrag i ordinarie ABT-ersättning endast bli aktuellt 
om en kommun tillgängliggör all sin byggnadsinformation via NGP. 

Innebär att: 
- Kommuner och systemleverantörer ges möjlighet att under 2022 testa 

att tillgängliggöra byggnadsinformation via NGP, vilket är viktigt för 
projektet.  

- Beslut om tillämpning av det interimistiska tilläggsavtalet för år 2023 
tas först efter test-året 2022 samt kommande EU-beslut om värdefulla 
data.  

• Ny KLM Eskilstuna 

Lantmäteriet och Eskilstuna kommun har regelbundna avstämningsmö-

ten inplanerade. Bygglovschef Sofia Lindén håller ihop arbetet på 
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kommunen och Jimmi Mohlin från Fastighetsbildning leder arbetet för 

Lantmäteriet. 

Arbete pågår bl.a. med kartläggning av vilka avtal, system, information 

m.m. som påverkas. Processen med aktiviteter kommer att dokumente-

ras för att underlätta införande av ev. fler nya KLM. 

• Långa handläggningstider för spridningstillstånd 

Lantmäteriet har fortsatt utmaningar i verksamheten på grund av den 

stora mängden ärenden för spridningstillstånd. 

De privatpersoner som i tingsrätten blev frikända, för att inte ha ansökt 

om spridningstillstånd för fotografering från drönare, blev sedan fällda i 

hovrätten. Denna dom har gett eko i samhället vilket gör att allt fler inte 

vågar chansa utan söker om spridningstillstånd, vilket i sin tur genererat 

en ökning av ansökningar hos Lantmäteriet. 

• Konsultation av ärenden med särskild betydelse för samerna 

SKR vill från Lantmäteriet få hjälp med en kontaktperson för Same-

tinget när det gäller fastighetsbildningsärenden samt tillgång till den 

checklista som Lantmäteriet tagit fram för dessa ärenden. De fem nord-

ligaste KLM berörs först om två år. 

6. Kommunikation 

Mötesanteckningar och uppföljning av Verksamhetsplan 2022 publiceras på 

Lantmäteriets webbplats. 

Förlängning av ABT-avtalet kommuniceras med resp. kommun för godkän-

nande. 

7. Kommande möten 

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

• Tisdag 27 september kl. 13-16  Skype 

• Torsdag 8 december kl. 10-16  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/

