
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2022-06-13, KL. 10:00 – 14:30 

PLATS SKR STOCKHOLM samt TEAMS 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR  

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

CECILIA GRAN, MALMÖ STAD (REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR Deltog kl 10-12 

CHRISTINA THULIN, SKR Deltog kl 10-12 

LARS ROBERTSSON, BORLÄNGE KOMMUN 

ANDERS SANDIN, LANTMÄTERIET, GEODATA   

TOVE ELVELID, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING Ordförande 

MAGNUS FORSBERG, LANTMÄTERIET, GEODATA  

GUNNAR ERSBO, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

ANTON STAMPE, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING  

MARIKA STRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

JOHAN LINJER, LANTMÄTERIET, GEODATA Deltog punkt 4 

PATRIK RENFORS, TROLLHÄTTANS KOMMUN Deltog punkt 4 

ANNA SVEDLUND, LANTMÄTERIET GEODATA Deltog punkt 2 

BOBO TIDSTRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA Deltog punkt 2 

JOHANNA FRÖJDENLUND, LANTMÄTERIET GEODATA Deltog punkt 2 

ULF ERIKSSON, LANTMÄTERIET, GEODATA Sekreterare 

FRÅNVARANDE 

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Tove hälsade välkommen till mötet på SKR i Stockholm, det första fysiska mötet 

på drygt två år. Föregående minnesanteckningar godkändes. 

2. Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna 

• Smartare samhällsbyggnadsprocess  

Se dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

• Fastighetsbildningsområdet 

Se dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

• Etablering grunddatadomän Fastighets- och geografisk information 

Regeringen har ännu ej fattat beslut om domänansvar för Lantmäteriet. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/
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Två workshops/arbetsdagar inom sakområde grunddata genomförs i juni. 

- Överlappande datastrukturer/modeller samt hur ”rama in” domänansvaret. 

Första workshop genomförd och en andra denna vecka med fokus på modellering. 

Därefter ut på remiss och diskussion pågår hur brett remissen ska gå ut. 

Etablera grunddatadomän planeras att flyttas ur projektet Smartare samhällsbygg-

nad och behandlas som ett eget område inom Lantmäteriet.  

Beslut tas av grunddatadomänrådet. 

• Långsiktig finansiering och öppna data 

Långsiktig finansiering Anna Svedlund Lantmäteriet 

Med utgångspunkt i beslutad verksamhetsplan för Lantmäteriet 2021 – 2023 och 

planeringen för 2022 – 2024, har ett internt arbete påbörjats för att definiera möj-

liga åtgärder för att uppnå långsiktig ekonomisk balans, i arbetet ingår öppna data. 

Följande åtgärder ska utredas och genomföras under perioden 2021 t.o.m. 2024: 

- Kundfokus samt intern effektivisering och kostnadsdelning 

- Förändrad affärsmodell 

- Översyn produktsortimentet 

- Principer för avgifts- och anslagsfördelning 

- Avgifter för Geodatasamverkan 

Affärsmodellen för Lantmäteriets informationsförsörjning behöver förändras för att 

säkerställa framtida behov i samhället och finansiell stabilitet. 

Affärsmodellen ska säkerställa att Lantmäteriet har ett relevant och tydligt värdeer-

bjudande och en behovsgrundad målbild för sin framtida verksamhet inom inform-

ationsförsörjningen. Formuleras så att Lantmäteriet kan ta utgångspunkt i detta för 

att satsa på rätt saker och kunna prioritera utifrån en gemensam bild. 

 

Syfte 

Syftet är att föreslå vad informationsförsörjning hos Lantmäteriet borde erbjuda 

samhället. I detta skede finns ingen begränsning utifrån budget, utan det sker i 

nästa steg då frågor om finansiering och prioritering av värdeerbjudandet kommer.  

• ska ge en bild av vad vi erbjuder för specifika behov/målgrupper  

• ska utgöra bas för hur vi ska prioritera 

Viktigt att ha användarna i fokus i nedbrytningen och bygga vidare på befintliga 

samhällsutmaningar i Geodatastrategin och komplettera utifrån samhällets behov. 
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Öppna data – vad händer? Bobo Tideström Lantmäteriet 

Nationella beslut: 

• Den 1 juni beslut om lag om offentlig sektors tillgängliggörande av data, 

den s.k. öppnadatalagen 

• Den 1 augusti träder lagen i kraft 

• Regeringens budgetprocess 

EU beslut: 

• ”public consultation” (synpunkter) för särskilt värdefulla datamängder kan 

lämnas in fram till 21 juni. Lantmäteriet kommer att lämna in synpunkter. 

• Eventuellt EU-beslut början av hösten 2022, augusti eller september. 

• Genomförandeakten ska tillämpas 6 månader efter att akten träder i kraft. 

…men regeringen kan fatta beslut om undantag för statliga myndigheter i max 2 år, 

 från det att genomförandeakten träder i kraft, gäller även för kommuner. 

Öppna datadirektivets genomförandebestämmelser: 

• Värdefulla datamängderna ska vara avgiftsfria och tillhandahållas i öppna for-

mat via API:er och för bulknedladdning. 

• Tillgängliga för vidareutnyttjande enligt CCBY 4.0 eller lägre 

• Värdefulla datamängder räknas ner till 1: 5 000 

Datamängder som berör Lantmäteriet och ev. även kommunerna: 

- Administrativa gränser, Ortnamn, Adresser, Byggnader, Fastighetsgränser/ytor,  

Hydrografi, Marktäckedata, Höjddata och Ortofoto 

Förslaget motsvarar det Lantmäteriet tidigare äskat. All geografisk information 

samt byggnader, adresser, fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. 

Kommentarer vid mötet: 

- Har Lantmäteriet diskuterat med regeringen vad gäller anslag? 

 Vid tidigare äskanden har kommunersättning ingått, svårt att säga vad denna akt 

 innebär. Ska kontakta regeringen vad gäller ersättning till LM och kommuner. 

- Finns det specifikationer för leveransformat av värdefulla data? 

 Ja, API:er finns framtagna sedan tidigare.  

Marianne är mottagare av information från Lantmäteriet till SKR i dessa 

frågor och kan vid behov ta kontakt direkt med Bobo eller Anna  
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• Geodatarådet växer – stora uppdrag och fler kan komma 

Geodatarådet växer – stora uppdrag finns och fler kan komma 

Hur ska Geodatarådet fortsatt kunna vara en strategisk plattform för geodataområ-

det och samtidigt vara en organisation som genererar nytta i reellt arbete? 

Ett val, fortsätta med samma arbetssätt, tar helheten ur nationella geodatastrategin 

alternativt fokusera mer på stora gemensamma utvecklingsområden (fokusområde). 

Om fokus, kanske vi ska ändra arbetssätt och mandat för Geodatarådets operativa 

styrgrupp så den blir mer verksam i utförandet av gemensamma handlingsplanen. 

Geodatarådets handlingsplan för 2023, med ett eventuellt gemensamt FOKUS 

Vid arbete med ett större fokus så blir frågorna större än de enskilt beskrivna sam-

hällsutmaningarna i den nationella geodatastrategin men skär samtidigt genom alla 

utmaningarna. Exempel på sådana aktiviteter och hur ett fokus skulle kunna se ut: 

• Vita område på kartan 

Skär genom flera samhällsutmaningar i flera frågor, behövs mer användbar geodata 

för att klara de flesta samhällsutmaningarna, mycket viktigt för klimatanpassning. 

• Geodataområdet 2040 

Hur ser vår gemensamma framtidsbild ut för geodataområdet? Syftet med fokus-

området är att ta fram en beskrivning hur vi ser på området i ett framtida läge. 

• Kustzonskartering 

För att klara en framtida digital miljö så krävs gemensam lagring, gemensam till-

gång, gemensamma säkerhetsarbete m.m. 

• Grunddatadomän för geografisk- och fastighetsinformation 

Är viktigt för alla samhällsutmaningar i den nationella geodatastrategin. 

Handlingsplan 2023 tas upp på nästa möte Geodatarådet den 28 september. 

3. 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 i dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

4. Övriga frågor 

• Nytt kvalitetsavtal KLM  Johan Linjer och Patrik Renfors 

Johan och Patrik presenterade arbetsgruppens förslag till nytt kvalitetsavtal. 

Varför nytt kvalitetsavtal? 

• Nuvarande avtal från 2019 

• Utvärdering ska påbörjas hösten 2021 enligt befintligt avtalet 

• Erfarenheter 

 - Kvalitetsarbetet har fungerat bra 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/samverkansgrupp-skr-lantmateriet/
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 - Modell med kvalitetsplan från halvårsskifte till halvårsskifte svårt 

 - Mycket administration för möten, uppföljning och bedömningar 

 - Låsta ersättningsparametrar behöver justeras 

 - Modellen ”hårdkodad” för 39 KLM 

Arbetsgrupp 

Patrik Renfors, KLM Trollhättan och Anna Hedman, KLM Haninge samt Pär 

Hollander, Anna-Karin Lowry, Maria Mäki och Johan Linjer, Lantmäteriet. 

Principer för nytt Kvalitetsavtal KLM 

• Kvalitetsavtal för systematisk kvalitetshöjning och komplettering av FR:s 

allmänna del enligt en årlig kvalitetsplan 

• Teknisk utveckling som ingår ska effektivisera KLM:s kvalitetsarbete eller 

gynna utvecklingen av FR nationellt, t.ex. FME-rutin, 3D-redovisning etc. 

• Avtalsperiod tre år 

• Övergripande ”grova” 3-årsplaner upprättas för varje KLM, bryts ner till 1-

årsplaner. 3-årsplaner bra för kommunens budgetarbete. 

• Kvalitetsplaner och resultatredovisning delges Lantmäteriet enligt en tillits-

baserad modell 

• Regionala träffar (4 regioner) med fokus på kvalitetsarbetet 

 - Ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, Lantmäteriet deltar årligen.  

• Nationell samordnare utses av KLM, håller ihop dialogen med Lantmäteriet 

• Omfördelning av ersättning kan göras efter sammanställning av KLM, admi-

nistreras av Lantmäteriet  

• Fördelningsparametrar ersättning: 

 - grundbelopp, förrättningsintäkter (60%), antal invånare (20%), 

  antal fastigheter (20%) 

• Utvärdering av nytt kvalitetsavtal påbörjas efter 2 år 

Tidplan 

• Nytt avtal presenteras vid Samverkansgrupp SKR-LM möte den 13 juni 

• Uppsägning av befintliga kvalitetsavtal senast den 30 juni 2022 

• Avtalstecknande under hösten 2022 

• Kvalitetsplan 2023 för respektive KLM tas fram under Q4 2022 

Marianne och Marika ansvarar för godkännande av slutligt avtal ef-

ter vissa redaktionella justeringar och juridisk kontroll.  

Tar fram gemensamt missiv för nytt normalavtal som undertecknas av 

SKR och Lantmäteriet. 

• Information Normalavtal ABT 

Förlängning ABT-avtal status 13/6 

- Är 58 kommuner som ännu ej svarat OK till förlängning fr.o.m. 1/1 2023 

- Utskick gick ut den 22 mars och påminnelse i slutet av april. 

- Andra påminnelse i kommande Nyhetsbrev samt direkt till berörda. 

Fakturaunderlag utskickat för ersättning 2022 status 13/6 

- Är 52 kommuner som ännu ej fakturerat Lantmäteriet 

- Utskick av fakturaunderlag den 1 april, med sista datum 23 juni 

- Påminnelse skickas ut före midsommar samt i kommande Nyhetsbrev 
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Nytt ABT-avtal 

ABT-avtalet kommer att behöva ses över utifrån att: 

- Byggnadsinformation som tillgängliggörs via NGP är öppna data. 

- I EU:s beslut om värdefulla data, som prel. kommer i höst, ingår med säker-

het både byggnad och adress. Värdefulla datamängderna ska vara avgiftsfria. 

Kompensation för uteblivna intäkter utreds. 

5. Kommunikation 

Mötesanteckningar och uppföljning av Verksamhetsplan 2022 publiceras på Lant-

mäteriets webbplats. 

Nytt Kvalitetsavtal KLM kommuniceras via KLM-styrgrupp. 

6. Avslutning 

Peter tackade av Cecilia och Ulf med blommor eftersom de gjorde sina sista möten 

i Samverkansgrupp SKR-LM. 

Ulf går i pension och Cecilia till nya uppgifter på Malmö stad. 

7. Kommande möten 

• 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/

