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VERKSAMHETSPLAN 2022 

Gemensam verksamhetsplan 2022 

Lantmäteriet - Sveriges Kommuner och Regioner 

Målsättning 

Målet med verksamhetsplanen är att säkerställa parternas samverkan och 
det gemensamma arbete med aktuella frågor under innevarande år; 
- att samhällsbyggnadsprocessen, inkl. fastighetsbildning, är enhetlig och 
utvecklas, 
- att geodataförsörjningen fungerar väl i takt med nya behov och förutsätt-
ningar samt 
- att tydliggöra vem som ansvarar för att kommunicera de olika delarna. 

Samverkan 

Punkterna i verksamhetsplanen för kommande år ska ligga till grund för 
samverkan mellan SKR och Lantmäteriet och ge en vägledning för de ge-
mensamma möten som genomförs samt vad som ska kommuniceras. 

Syftet med samverkan är också att ”byta bilder” för att öka den gemen-
samma förståelsen för varandras situation, men även vilka frågor som för 
stunden kan vara aktuella att avhandla.  

Roller 

Samverkansgrupp SKR-LM kan vara, styrande, beslutande, koordinerande, 
beredande, rådgivande, stödjande, drivande, kunskapsförmedlare, inform-
ationsmottagare eller informationsspridare för de olika punkterna i verk-
samhetsplanen. 
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Verksamhetsplan 2022 

A. Gemensamt arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess 

REGERINGSUPPDRAG 

Lantmäteriet leder genomförande och etablering av en digital infrastruktur 
för att tillgängliggöra standardiserade dataset i samhällsbyggnadsproces-
sen. Regeringsuppdraget slutredovisas 31/1 2022, men projektet Smartare 
samhällsbyggnadsprocess kommer fortgå fram till och med 30/6 2023. 
Lantmäteriet har för avsikt att realisera standardisering och tillgängliggö-
rande av ytterligare två datamängder per år under den perioden, samtidigt 
som beredskap för en utökning av antal datamängder per år förbereds. 

I uppdraget samverkar SKR och Lantmäteriet genom möten mellan Su-
sanne Ås Sivborg och Gunilla Glasare m.fl. I den mer operativa samver-
kansgruppen, benämnd Digital samhällsbyggnadsprocess gemensam färdplan, 
deltar Christina Thulin från SKR, Malin Klintborg och Jimmi Molin från 
Lantmäteriet samt Boverket, länsstyrelsen och Naturvårdsverket. De har ta-
git fram en gemensam färdplan för fortsatt arbete. 

Hela uppdraget för en smartare samhällsbyggnadsprocess har fokus på att 
skapa nationell åtkomst till standardiserade datamängder med säkerställd 
informationssäkerhet och säkerhetsskydd. 

TIDPLAN 2022 FÖR SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS (SSB) 

Från den 1/1 2022 är kommuner skyldiga att leverera nya detaljplaner digi-
talt i enlighet med Boverkets föreskrift. 

För byggnadsinformation är även år 2022 ett testår. Teknik och nationella 
specifikationer ska testas av kommuner och systemleverantörer. 

Fortsätta påbörjat arbete att utreda användarbehovet av nationell specifi-
kation för planbeskrivning och översiktsplan samt att behoven kan säker-
ställas med god informationssäkerhet och säkerhetsskyddslösning. 

Fokus under 2022 - 2024 är analys, utveckling och test av datamängder från 
andra myndigheter för att stärka samverkan och öka kunskapen om in-
formationsramverk och tekniskt ramverk. 

Fortsatt förvaltning av detaljplan och byggnadsinformation samt framta-
gande av Inspire-tjänst för detaljplan. 

Förbereda för uppskalning av antal datamängder/år från 2023 och framåt. 

Informationskälla för projektet Smartare samhällsbyggnad och Nationella 
geodataplattformen är www.lantmateriet.se/smartsam/  

Uppföljning 9 mars 

• Projektet, Uppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande 
av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen, slutredovisades till 
Finansdepartementet den 31 januari 2022. 

• Lantmäteriet kommer under 2022 för digital detaljplan att realisera nat-
ionella visnings- och nedladdningstjänster, som följer kraven i Inspire, 
som ska tillgängliggöras i NGP senast 1 januari 2023.  

  

http://www.lantmateriet.se/smartsam/
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• Därutöver ska Lantmäteriet färdigställa påbörjade datamängder: 
- Byggnad, Planbeskrivning samt Översiktsplan och Regionplan. 

• Lantmäteriet ska engagera fler myndigheter i arbetet med SSB genom 
att välja datamängder som hanteras som avgiftsfria av andra myndig-
heter därmed säkerställa att de kan tillgängliggöras genom NGP. 
- Geotekniska markundersökningar (SGU och SGI) 
- Ytbildade vägar/vägkanter 3CIM (Digital tvilling), Sthlm, Gbg, Malmö 
- Fornlämningar (RAÄ) 
- Riksintressen (RAÄ och Naturvårdsverket) -m.fl. 

• Hinder i det fortsatta arbetet är bl.a: 
- Lagstöd i att finansiera andra aktörers bidrag till SSB 
- Upphovsrättsliga frågor kopplat till kommunernas ABK-avtal 

Ny webbsida NGP klar, ny webbsida Smartsam under framtagande. 

FÖRFATTNINGSUTVECKLING 

Lantmäteriet och SKR diskuterar halvårsvis de författningsändringar de ser 
behov av. Sektionschef juridik på Lantmäteriet deltar och håller i punkten. 

Roll: Samverkansgrupp SKR-LM har en stödjande roll samt är informations-
mottagare och informationsspridare. 

B.  Kvalitet i Fastighetsregistret 

FASTIGHETSGRÄNSERS LÄGESNOGGRANNHET 

Fastighetsgränser har stor betydelse i samhället och för markens använd-
ning, har hög lägesnoggrannhet som stödjer digital transformation och ett 
hållbart samhälle. Strategisk inriktning: Säkert, snabbt och tillgängligt. 

Lantmäteriet har tagit fram underlag för en strategisk inriktning av det 
långsiktiga arbetet att förbättra lägesnoggrannheten på gränserna i register-
kartan. En handlingsplan med både pågående och löpande arbete kring 
fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet samt nya eller nyss påbörjade akti-
viteter har tagits fram. Möjliggör även stöd vid förslag på nya aktiviteter. 

Det mest prioriterade för 2022 har delats in i följande områden: 

– Uppnå klarstämpel, definiera när rätt kvalitet är uppnådd 

– Dialog för att ajourhålla FR med rätt information från källan 

– Kvalitetsutveckling fastighet (KUF), fortsätta det årliga systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet 

– Tillgängliggöra kvalitetsinformation 

– Innovation, använda nya lösningar för att kvalitetsutveckla 

– Omvärldsspaning 

Uppföljning 9 mars 
Redovisar några av pågående aktiviteter inom området. 

• För digitalisering av befintliga detaljplaner så behöver kvaliteten på be-
rörda fastighetsgränser förtydligas, Lantmäteriet kommer att stödja 
kommunerna med mätning och arkivforskning. 

Kommentar: KLM vill gärna ta del av rutinerna som LM tar fram i kvalitetsarbetet. 

  

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationella-geodataplattformen/
https://www.lantmateriet.se/smartsam
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• KUB - Kvalitetsutveckling bestämmelser 
Pågår även kvalitetsutveckling för bestämmelser där det tagits fram en 
kvalitetsplan. Några pågående aktiviteter är: 
- Rättning och kontroll av berörkretsar och plangeometrier pågår i 30 kn. 
- Byggnadsminnen: Återstår 2 län  - Täkter: 7-8 län klara 
- Rättning av strukturfel i bestämmelser (finns i textdelen, inte i kartan). 
- Samarbete med Skogsstyrelsen för rättning av skogliga biotopskydd. 

UTVÄRDERING - KVALITETSAVTAL KLM 

Gemensam utvärdering ska enligt befintligt avtal ske under 2022.  
Avtalet beskriver de gemensamma aktiviteter för kvalitetsförbättring av 
fastighetsregistret som sker i samverkan mellan KLM och Lantmäteriet. 

Uppföljning 9 mars 
Blir en större revidering av kvalitetsavtalet, men inget är klart än. Ett för-
slag är att KLM ska hantera en del av kvalitetsarbetet på sina regionala träf-
far. Istället för att Lantmäteriet, som idag, ska göra detaljuppföljning av av-
talet för resp. KLM, vilket har inneburit mycket administration. 

Blir ytterligare en KLM (Eskilstuna) från 1/1 2023 och kan bli fler framöver. 
- Hur ska ”potten” om 20 mnkr fördelas på fler KLM?  

Nästa avstämning i gemensamma arbetsgruppen är den 16 mars. 

KLM-cheferna har möte internt 29 - 30 mars, bl.a. avseende Nytt HLS, men 
revidering av kvalitetsavtalet är också en punkt på dagordningen. 

Målet är att det nya avtalet tecknas i höst och ska gälla fr.o.m. 1/1 2023. 

TECKNA DRK-AVTAL 

Fortsätta arbetet att teckna DRK-avtal för alla ”SLM-kommuner” (de som 
inte är KLM), med målet att slutföra avtalstecknandet under 2022. 

Praktiskt innebär det under 2022 att utveckla en behovsanpassad samverkan 

för att implementera tydliga och kostnadseffektiva processer mellan Lant-

mäteriet och kommunerna för en ökad kvalitet av registerkartan i FR. 

Uppföljning 9 mars 
Totalt 150 tecknade avtal, varav 12 nya i år, under 2021 tecknades 27 avtal. 

När det gäller DRK-utbildningarna är det ett stort intresse: 
- DRK del 1 (grund), 58 pers. har genomför utbildningen och 49 pågående. 

- DRK del 2 (fältutbildning digitalt) 71 pers. har genomfört och 10 på-
gående, de är mycket nöjda med en digital utbildning. 

- DRK del 3 (diplomerad) 42 har pers. har genomfört och 15 pågående. 

Roll: Samverkansgrupp SKR-LM är drivande och stödjande samt informat-
ionsmottagare och informationsspridare. 

C. Geodatarådet och Geodatarådets handlingsplan 2022 

Geodatarådet kommer att fortsätta sin verksamhet likt tidigare år: 

– Hålla fyra möten med Geodatarådet under året 

– Informera brett genom lunchseminarium och nyhetsbrev 

– Hålla en arbetsgrupp som benämns Geodatarådets operativa styrgrupp 

– Genomföra nio aktiviteter samlade i en handlingsplan för 2022 
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Aktiviteterna som kommer att genomföras under 2022 är: 

1. Regeringsuppdrag att få utföra en kustzonskartering 

2. Hålla ett branschråd för geodatabranschen 

3. Samverkan om flygburen insamling och tillhandahållande av bilddata 

4. Implementera grunddatauppdraget (se nedan) 

5. Kommunicera behovet av författningsändringar och ta tillvara och 
sprida juridiska ställningstagande  

6. Tillgängliggörande av miljöinformation genom EU-direktivet INSPIRE 

7. Geodata för agenda 2030 

8. Smart Landsbygd 

9. Förbättra möjligheten till förståelse och användning av geodata inför 
klimatanpassningar 

Geodatarådet ska göra en självskattning två gånger under året i syftet att 
gemensamt få en förståelse för hur läget är med genomförandet av den nat-
ionella geodatastrategin. 

Uppföljning 9 mars 
Geodatarådet har tagit fram en årsrapport för 2021 som är skickad till rege-
ringen, framtagen utifrån en nyttoaspekt och Agenda 2030. 

Nästa rådsmöte i juni har fokus på ”Säkert och robust samhälle”. 

Arbete i aktiviteter i handlingsplanen för 2022 pågår, exempel nedan: 

• Kustzonskartering 
Hemställan är klar och ska skickas in med förslag på specifikt regerings-
uppdrag för steg 1 som förhoppningsvis kommer 2023.  

• Branschråd för geodatabranschen 
Aktiviteter som pågår är enkäter till studenter och nya medarbetare samt 
inventering av kommunikationsmaterial för planerade satsningar. 
Ansökan om projektmedel är inskickat till Smart Built Environment. 

• Smart landsbygd 
Bokar workshops med myndigheterna i Geodatarådet för kartläggning av 
de ”vita områdena” i kartan, det vill säga data som saknas idag eller har fel 
kvalitet. Även arkitekturfrågan kommer behöva lyftas under året. 

• Geodata för klimatanpassning 
Förslag som tagits fram och är uppslag till aktiviteter under 2022:  
1. Värmekartläggning i Nationellt rymddatalabb - Finansiering kan eventu-
ellt ske med medel från MSB.  
2. Förstudie om fastighetsinformation och risk för naturolyckor - Idéskiss 
skickad till Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA). 
3. Förstudie flödeslinjer i samverkan - Idéskiss ska skickas till MNKA. 

Etablering av grunddatadomän (4. Implementera grunddatauppdraget) 
– Grunddatadomänansvarig är myndighet med samordningsansvar för 

hantering av grunddata inom grunddatadomän 

– För fastighetsinformation och geografisk information är Lantmäteriet 
föreslagna som grunddatadomänansvarig. Under 2022 kommer fortsatt 
etablering av ramverk, processer och styrformer att etableras. 
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Uppföljning 9 mars 

• Arbetet fortsätter att etablera grunddatadomänen Fastighets- och geo-
grafisk information, så långt det är möjligt utan ett regeringsbeslut med 
fastställt mandat och säkerställd finansiering, enligt den långsiktiga 
plan som upprättats. 
Under 2022 planeras bl.a. uppstart av organisation och kansliresurser 
för domänen, etablera domänens olika roller, ta fram övergripande in-
formations- och begreppsmodell. En del aktiviteter ska göras gemen-
samt med övriga grunddataproducerande myndigheter. Planeras två 
workshops i maj-juni. Förfrågan om deltagare går ut inom kort. 

Roll: Samverkansgrupp SKR-LM är stödjande samt informationsmottagare 
och informationsspridare. 

D. Samverkan fastighetsbildningsområdet 

NYTT STÖD FÖR HANDLÄGGNING 

Lantmäteriets styrelse beslutade i april 2021 att det nya tekniska, digitala 
handläggningsstöd ska erbjudas till landets 40 KLM. 

Styrgruppen för projektet har utsett två processledare, Elisabeth Olsson 
Lantmäteriet och Monica Daxler Göteborg. Arbetet bedrivs i två grupper, 
Controller/Ekonomi samt Process och arbetssätt, som med stöd av olika arbets-
grupper ska ta fram underlag för beslut att ta ställning till för både Lantmä-
teriet och KLM. 

Uppföljning 9 mars 

• KLM styrgrupp ska göra en jämförelse mellan det egna alternativet, med 
Sambruk (kommunal verksamhetsutveckling), och Lantmäteriets för-
slag för att KLM:erna ska kunna fatta beslut om inriktning. 
För bägge alternativen behöver det finnas förslag på lösningar samt 
kostnader för varje KLM framme till KLM-chefernas strategidagar 29 – 
30 mars då de gemensamt ska gå igenom förslagen. 

Innan halvårsskiftet ska KLM:erna ta ett inriktningsbeslut. 

GEMENSAMMA NYCKELTAL 

Arbetet för gemensamma nyckeltal mellan KLM och SLM kommer att fort-
sätta under år 2022.  

Uppföljning 9 mars 

• Förslag på upplägg från LM till kommande möte den 21/4. Ta fram ge-
mensam publikation från både LM och KLM som andra kan ta del av. 
- KLM har fått förfrågan om den statistik de tar fram går att jämföra 
med den från LM. 

ANDRA AKTUELLA FRÅGOR 

Andra aktuella frågor inom fastighetsbildningsområdet bereds och anmäls 
vid behov till aktuellt möte i Samverkansgrupp SKR-LM. 

• PUB-avtal mellan Lantmäteriet och KLM 

Uppföljning 9 mars 

• För utskick av e-brev hålls avstämningsmöte mellan KLM-SLM inom 
kort. 
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• KFF-avtalet mellan Lantmäteriet (Fastighetsbildning) och kommuner 

Uppföljning 9 mars 

• Bra möte med referensgruppen för KFF för förra veckan. 
- Bl.a. diskuterades ”pausande” av KFF-avtal. 

• Avsiktsförklaring (tidigare serviceavtal slutar gälla 31/12 2021) 

Uppföljning 9 mars 

• Kommentarer från KLM efter senaste mötet den 14/2 som LM ser över 
till nästa möte den 14/3. 

Roll: Samverkansgrupp SKR-LM är rådgivande samt informationsmottagare 
och informationsspridare. 

Övriga informationsområden i Verksamhetsplan 2022 

• LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV LANTMÄTERIETS INFORMATIONS-

FÖRSÖRJNING 

Lantmäteriet kommer att ta fram ett ”värdeerbjudande” som ska gå i linje 
med Sveriges nationella geodatastrategi. En viktig del i arbetet är kommu-
nernas förväntningar på Lantmäteriets informationsförsörjning i framtiden.  

- Vilka geodata ska Lantmäteriet erbjuda? 

- Vilka geodata är grundläggande och särskilt kritiska för kommunerna? 

- Inom vilka områden är nationell samordning av störst betydelse och för 
vilka områden är det Lantmäteriet som ska uppfylla behoven? 

Uppföljning 9 mars 

• Arbete pågår internt på Lantmäteriet och rapport kommer vid kom-
mande möte i Samverkansgrupp SKR-LM i juni. 

• ÖPPNA DATA DIREKTIVET OCH BESLUT OM VÄRDEFULLA DATA 

Både Lantmäteriet och kommunerna är i hög grad beroende av vad EU:s 
beslutet blir när det gäller särskilt värdefulla datamängder.  

- Vilka är de geodata som bedöms generera stor samhällsnytta om de blir 
tillgängliga avgiftsfritt. 

- Hur kan vi gemensamt, SKR och Lantmäteriet, öka förståelsen hos rege-
ringen vad det kommande beslutet innebär, inte minst ekonomiskt. 

Uppföljning 9 mars 

• Inget nytt konkret i frågan som Lantmäteriet kunde rapportera. 
Det som pågår är mycket frågeställningar från regeringen kring öppna 
data utifrån slutrapporten från regeringsuppdraget, Uppdrag att etablera 
en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i 
samhällsbyggnadsprocessen, som slutredovisades den 31/1 2022. 

Roll: Samverkansgrupp SKR-LM har en rådgivande roll samt är informat-
ionsmottagare och informationsspridare för dessa två områden. 


