
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2022-09-27, KL. 13:00 – 15:00 

PLATS TEAMS 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR  

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

ANGELICA  OSCARSSON-STRÖM(REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR  

LARS ROBERTSSON, BORLÄNGE KOMMUN  

TOVE ELVELID, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING Ordförande  

GUNNAR ERSBO, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING Sekreterare 

ANTON STAMPE, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA  

MARIKA STRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

FRÅNVARANDE 

CHRISTINA THULIN, SKR  

ANDERS SANDIN, LANTMÄTERIET, GEODATA 

MAGNUS FORSBERG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Tove hälsade välkommen till mötet. 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 

Se dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

• Långsiktig finansiering och öppna data 

Se dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

• Geodatarådet växer – stora uppdrag och fler kan komma 

Magnus sjuk. FR-utredningen och Interoperabilitetsutredningen kommer att besöka 

Geodatarådet. Arbetar med en visionär plan med sikte på 2040. Arbetet flyter på i 

Geodatarådet. 

Nästa möte med Geodatarådet är imorgon 28 september. 

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/
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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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 datadirektivet och beslut värdefulla datamängder 

Uppföljning i dokumentet Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

4. Övriga frågor 

Malin Klintborg: 

Byggnad   

Ställningstagande att Lantmäteriet förlänger testperioden till att omfatta även 2023, 

kommunerna kan även under 2023 lägga in delar av sitt bestånd, utan att det påver-

kar den ersättning kommunerna får för byggnadsinformation inom ABT-avtalet. In-

formationsmodellen beräknas vara klar till oktober 2023. Lantmäteriet kommer inte 

att kunna göra den omställning som behövs för en väg in under 2023, men utreder 

möjligheter att i samverkan med kommunernas systemleverantörer kunna lösa ut 

frågan på andra sätt.  

Målet är en bättre, mogen applikation som inte ger ett tapp av intäkter för någon av 

parterna. Risk för att det blir två vägar in även under 2024. 

Datafångstprocessen 

Den nya datamodellen för byggnad omfattar en hel del administrativa data som 

skapas i kommunens olika delprocesser, så fortsatta frågor att utreda är hur denna 

datafångst kan ske inom kommunen.  

Hur behöver den sammanlagda processen se ut för bygglov? Inmätning i olika ske-

den? Vad ska mätas in takhöjder, markhöjder? Hur ska dessa mätas in? I vilken 

process? 

Vem ansvarar för den sammanhållna gemensamma datamängden på kommunen? 

Diskussion kring olika scenarion behöver ske, för att identifiera vilken insatsnivå 

som krävs och hur det kan skilja mellan olika nivåer i olika kommuner. 

 

Tove Elvelid: 

Taxeöversyn 

Förslaget på taxeförändring är på remiss hos KLM-styrgrupp. 

- Problematiskt att överblicka konsekvenserna 

- I kraft under tidig vår 2023 

- Gemensam utmaning för Lantmäteriet och KLM 

SKR: 

Utredningen om ett säkert och tillgängligt FR 

- Besöker KLM-styrgrupp. 

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

- Besöker Lantmäteriet 

SKR: 

Kommer att svara på bostadsrättsutredningen  

 

5. Kommunikation 

Mötesanteckningar och uppföljning av Verksamhetsplan 2022 publiceras på Lant-

mäteriets webbplats. 

Nytt Kvalitetsavtal KLM kommuniceras via KLM-styrgrupp. 

6. Avslutning 

Peter tackade Tove för engagerat och konstruktivt samarbete eftersom hon idag gör 

sitt sista möte i Samverkansgrupp SKR-LM. 

Tove går till nya uppgifter på Arbetsförmedlingen. 

7. Kommande möten 

• 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/

