
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2022-12-08, KL. 10:00 – 14:30 

PLATS SKR STOCKHOLM samt TEAMS 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR 

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

ANGELICA OSCARSSON STRÖM (REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR DELT. EM 

CHRISTINA THULIN, SKR  

LARS ROBERTSSON, BORLÄNGE KOMMUN DELT. TEAMS FM 

ANDERS SANDIN, LANTMÄTERIET, GEODATA  ORDFÖRANDE 

CATHARINA HÖKBY, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING  

MAGNUS FORSBERG, LANTMÄTERIET, GEODATA DELT. TEAMS 

MARIKA STRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA 

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

JIMMI MOHLIN, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING DELT. TEAMS EM 

FRÅNVARANDE 

GUNNAR ERSBO, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

ANTON STAMPE, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

 

 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Anders hälsade välkommen till mötet på SKR i Stockholm. Föregående minnesan-

teckningar godkändes. 

Vi beslutade att denna gång slå samman punkterna under VP-uppföljning och sam-

verkansfrågor. 

2. Samverkan mellan Lantmäteriet och SKR/kommunerna 

SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS  

Malin Klintborg redovisade pågående och kommande arbete. Se bildspel ”Smartare 

samhällsbyggnadsprocess 20221219.pdf” 

FASTIGHETSBILDNINGSOMRÅDET 

• PUB-avtalen: Trossen, 6 KLM har ännu ej skrivit under. Lantmäteriet går nu 

vidare och utreder vilka avtal som behövs. KLM har prioriterat Arken. 

• Avsiktsförklaringen: Planeras som ensidig från Lm. Det handlar om att identi-

fiera oklarheter i Lm:s ansvar samt relatera till de avtal som behöver tecknas. 

• Gemensamma nyckeltal: På gång och planeras definierade till årsskiftet så att 

myndigheterna kan börja mäta. Gemensam rapport i början av 2024.  
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• KLM Eskilstuna snart färdig att etableras. Överlämning av ärenden berör 50-

60 handläggare på SLM. Bra samarbete. Samtliga avtalen snart tecknade. Ett 

stort jobb att rulla igång en KLM. 

• Taxan: Lm har omarbetat förslaget i linje med KLM:s och SKR:s synpunkter. 

Dock ännu ej beslutat.  

• Mark- och fastighetsrådet: Kompetensförsörjningsfrågan i fokus. Ett utskott 

för frågan planeras.  

• Lagutveckling: Man tittar på allmänna villkor för fastighetsbildning i linje 

med Linda Sabels avhandling. 

• KFF: 62 avtal finns, varav 14 pausade; oklart på vems initiativ. Minskade an-

tal uppdrag. SKR berättar att man kommer att följa upp hur samverkan ser ut i 

landet. 

• HLS: Planerat datum för möjlighet handlägga ett helt ärende är halvårsskiftet 

2024. Det är oklart om det kan nås i och med att utveckling av gränssnitt mot 

FR troligen inte kommer vara klar till dess. Styrelsens inriktningsbeslut om att 

systemet ska erbjudas till KLM ligger fast.  

 

ETABLERING GRUNDDATADOMÄN FASTIGHETS- OCH GEOGRAFISK  

INFORMATION 

Regeringen har ännu ej fattat beslut om grunddata och domänansvaret för Lantmä-

teriet. SDG (Single Digital Gateway) är en drivkraft. Trafikverket har fått fått 

ENA-medel. Statskontoret har fått uppdrag att genomlysa DIGG. 

LÅNGSIKTIG FINANSIERING OCH ÖPPNA DATA 

Anders redovisade alternativa budgetplaner för Lantmäteriet. 

Anm: I skrivande stund har RK meddelat SKR att det råder oklarhet om vid vilket 

tillfälle de två åren med möjlig avgiftsfrihet börjar rulla. Man har ställt frågan till 

KOM och återkommer.  

GEODATARÅDET VÄXER – STORA UPPDRAG OCH FLER KAN KOMMA 

Se bildspel ”Geodatarådet 20221208.pdf” 

3. Uppföljning av gällande Verksamhetsplan 2022 

A. Gemensamt arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess. 

Se ovan 

B. Kvalitet i Fastighetsregistret (FR) och migrering av registerkartan (RK) 

Migrering: Färdplan informationsförsörjning för fastighetsregistret. KLM har 

ställt krav på en HLS-oberoende gränssnittslösning. Måste hitta en helhet för 

alla som uppdaterar FR. För dialog med KLM o externa systemleverantörer; 

ett första informationsmöte kring läget om gränssnittet hålls 18 jan. Det kom-

mer att ges en övergripande beskrivning av läget, informeras om vilka system-

beroenden som finns, regelverk, kvalitetskrav samt former för fortsatt dialog 

och  samarbete.  

Kvalitet:  

• DRK-avtalet 169 st. Plan för regionala geodatasamordnarna att få fler avtal 

tecknade.  

• KLM-avtalet: Nästan alla KLM har skrivit på avtalet. Viktigt att varje 

KLM skickar in en kvalitetsplan.  
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Handlingsplan: Ny kravställning på information i RK är på gång med bättre 

leveransspecifikationer. Pilot ”Kvalitetsförbättrande åtgärder i samband med 

lantmäteriförrättning” kopplat till arbetet med digitala detaljplaner.  

C. Geodatarådet och geodatarådets handlingsplan 

Se ovan. 

D. Samverkan fastighetsbildningsområdet 

Se ovan. 

4. Övriga frågor 

SAMVERKANSGRUPPEN LANTMÄTERIET, SKR, BOVERKET, NATURVÅRDSVER-

KET OCH LÄNSSTYRELSEN 

Länsstyrelsen önskar återstarta en grupp mellan rubricerade organisationer. Alla 

har accepterat och ett första möte hålls i början av januari 2023.  

FÄRDPLAN ”DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS” 

Ett eventuellt regeringsuppdrag bör förutsätta samverkan mellan berörda parter. 

Uppdragen hittills är alltför splittrade. 

5. Kommunikation 

Mötesanteckningarna publiceras på Lantmäteriets webbplats. 

6. Avslutning 

Vid nästföljande möte görs en avstämning av större frågor som är aktuella att sam-

verka kring under år 2023, med utgångspunkt i årets verksamhetsplan. Då diskute-

ras också samverkansformer i ett bredare perspektiv.  

Alla önskade varandra God Jul och Gott Nytt År. 

7. Kommande möten 

• 9 februari 10-12 - digitalt. 

 

ORDFÖRANDESKAP  

• 2022 Lantmäteriet  

• 2023 SKR. 

 

 

 

KOPIA TILL: NÄRVARANDE OCH FRÅNVARANDE 

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

