
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

Möte i Samverkansgrupp SKR - Lantmäteriet 

DATUM 2023-02-09, KL. 10:00 – 11:30 

PLATS TEAMS 

NÄRVARANDE 

PETER HAGLUND, SKR ORDFÖRANDE 

MARIANNE LECKSTRÖM, SKR 

ANGELICA OSCARSSON STRÖM (REPR. KLM) 

ANN-SOFIE ERIKSSON, SKR  

CHRISTINA THULIN, SKR   

ANDERS SANDIN, LANTMÄTERIET, GEODATA   

CATHARINA HÖKBY, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING  

MAGNUS FORSBERG, LANTMÄTERIET, GEODATA  

MARIKA STRÖM, LANTMÄTERIET GEODATA 

MARCUS YGEBY, LANTMÄTERIET, GEODATA 

MIKAEL JENSEN, LANTMÄTERIET, GEODATA 

ANTON STAMPE, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING 

GUNNAR ERSBO, LANTMÄTERIET, FASTIGHETSBILDNING SEKRETERARE 

  

FRÅNVARANDE 

LARS ROBERTSSON, BORLÄNGE KOMMUN  

MALIN KLINTBORG, LANTMÄTERIET, GEODATA 

 

 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Peter hälsade alla välkomna till mötet via TEAMS. Föregående minnesanteck-

ningar godkändes. 

 

2. Samverkansgruppens roll och syfte 

SKR konstaterade att det inte finns något skrivet om samverkansgruppens roll och 

syfte.  Hittills ett forum för övergripande informationsutbyte mellan SKR och Lant-

mäteriet. 

I samverkansgruppens verksamhetsplan för 2022 finns formuleringar om målsätt-

ning, samverkan och vilka roller gruppen kan ha. 

Genomgång av vilka roller dagens medlemmar i samverkansgruppen har i respek-

tive organisation. Täcker medlemmarnas kontaktytor in gruppens behov? 

Lantmäteriet – viktigt att disponera tiden bäst – vad behöver vi gemensamt han-

tera? Vad gör vi för att komma framåt? 
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Exempel på strategiska frågor – den digitala samhällsbyggnadsprocessen, framtida 

informationsmodell, Nytt HLS för fastighetsbildning, lagutvecklingsfrågor och vi-

ken syn vi har på High Value Data (HVD). 

Lantmäteriet - Kvalitetsfrågor hanteras på operativ nivå men det behövs en strate-

gisk diskussion i syfte att skapa långsiktighet. Bra med en fri dialog i denna fråga. 

Tydlighet - vilka frågor skall hanteras i vilka forum? Vad ingår i lagutveckling? 

SKR - Dialog i strategiska frågor, kort information som ger överblick för en dialog. 

Mötet landade i att det finns ett gemensamt behov av dialog i strategiska frågor i ett 

tidigt skede. Vi kan som grupp ge medskick till andra grupperingar. 

Vi behöver kartlägga vilka dessa grupper är – HLS-styrgrupp, Geodatarådet, KLM-

styrgrupp - men vilka fler? 

 

3. Strategiska frågor av intresse för samverkansgruppen under 

2023  

Magnus – jag kan bidra med kortare avrapporteringar från Geodatarådets arbete. 

Catharina – avrapportering från arbetet med nytt HLS 

Marcus – vad inom Smartare samhällsbyggnadsprocess (SSBP?) ska vi samverka 

kring? Vi behöver ta oss tid att precisera vilka de strategiska frågorna är. 

Anton – gå från dagens informationstunga möten till diskussionsforum. 

Peter – viktigt med diskussionsunderlag inför möten. Vilken diskussion vill vi ha? 

Behov att kunna skifta snabbt, vara flexibla och kunna improvisera. Några huvud-

områden med underpunkter som kopplar till SSBP för diskussion. Förteckna de frå-

gor som gruppen vill ha en kort information/avrapportering om. 

Marcus – Fundera på roller – vad bidrar jag med till mötet. Återkoppling på våra 

roller och vilka förväntningar vi har på respektive roll. Hur ska/kan vi använda 

samverkansgruppen? Korta diskussionsunderlag. 

Förslag på vilka Samverkansgruppens frågor är och vilka som är för avrapportering 

samt vilka relaterade grupper som finns. Alla lämnar input till Marianne och/eller 

Marcus. 

Beslut – Marianne och Marcus sätter ihop ett förslag till nästa möte. 

 

4. Gemensam tolkning och tidplan för öppna data. Långsiktig 

finansiering. 

SKR ser ett behov av diskussioner om tolkning av införande akten, tidplan för 

öppna data, när kan avgiftsfriheten börja rulla, vilka undantag från avgiftsfriheten 

kan komma ifråga, tillhandahållande, budgetprocesser mm 

 

Lantmäteriet har slutrapporterat PSI-uppdraget, dialog förs med Regeringskansliet 

men Lantmäteriet har idag inget nytt uppdrag från regeringen. 

Inget beslut ännu i Sveriges riksdag om öppna data. 



LANTMÄTERIET 

 

3(3) 

 

Det finns ett behov av möten mellan SKR och Lantmäteriet för att vi ska gå i takt. 

 

SKR betonar vikten av en dialog för att vi ska kunna förbereda oss så gott det går. 

 

SKR och Lantmäteriet har flaggat för SKR:s frågor till Regeringskansliet. 

 

Mötet enades om att Marianne och Mikael jobbar vidare med frågeställning-

arna. 

 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

6.  Kommunikation 

Inget från mötet behöver kommuniceras externt. 

Mötesanteckningarna publiceras på Lantmäteriets webbplats. 

 

7. Kommande möten 

• TEAMS-möte i slutet av mars/början av april samt ett fysiskt möte i slutet av 

maj/början av juni hos SKR. SKR skickar Doodle-fråga om lämpliga datum  

 

ORDFÖRANDESKAP/ SEKRETERARE 

• Under 2023 är SKR ordförande och Lantmäteriet sekreterare 

 

 

 

 

KOPIA TILL: NÄRVARANDE OCH FRÅNVARANDE 

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

