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UPPDRAGSBESKRIVNING
KOMMUNICERA BEHOVET AV FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR OCH TA TILLVARA
OCH SPRIDA JURIDISKA STÄLLNINGSTAGANDE

1. Bakgrund
Allmänt
Geodatarådet finns och ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande
roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation
(geodataområdet). Rådet består av Lantmäteriets generaldirektör, som är
ordförande, generaldirektörerna för Boverket, Försvarsmakten, Havs- och
vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Statens geotekniska institut,
Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket och Trafikverket, eller
den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, och en ledamot som
företräder länsstyrelserna och två ledamöter som företräder kommunerna.

Rådets uppgift
Geodatarådet ska
•
•
•
•
•

Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet
Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom
geodataområdet
Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen
av standarder
Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om
informationsutveckling och tillhandahållande av information
Medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. Förordning (2010:1771).

Aktivitet inom ramen av geodatarådets arbete med handlingsplan
För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin för 2021-2025
beskriver så beslutar Geodatarådet om att utföra aktiviteter i en årlig handlingsplan.
Saxat ur den nationella geodatastrategin för 2021-2025
Detta vill vi uppnå:
- Genomgripande författningsändringar genomförs för att underlätta digitaliseringen och ta tillvara de möjligheter den erbjuder.
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Så här når vi dit:
Myndigheter samverkar utifrån en gemensam agenda för att i dialog med
beslutsfattare skapa förståelse för vilka författningsändringar som krävs för
digitalisering på geodataområdet.

2. Omfattning av aktiviteten och förväntat resultat/effekt samt
hur aktiviteten bidrag till Sveriges genomförande av agenda 2030
och de svenska miljömålen
Del 1
- Under hösten 2021 tas en gemensam kommunikationsplan fram i syftet att
rådets medlemmar skall gemensamt och var för sig, genom det arbete som
är nedlagt under 2021 med gemensam lista över behovet av författningsändringar, utföra kommunikationsinsatser och där påvisa det gemensamma behovet.
Del 2
Under 2022 ta tillvara och sprida de olika officiella juridiska ställningstagande som görs vid myndigheterna inom Geodatarådet som rör möjligheterna till att digitalisera.

Resultat/effekter/nytta
Politiker och tjänstemän får en entydig information om myndigheternas behov av författningsutveckling om vi ska kunna nå digitaliseringens mål i
dels Sveriges digitaliseringsstrategi, dels i den nationella geodatastrategin.
Att myndigheter vid dels rådet, dels andra får snabbare kunskap om juridiska ställningstagande och dess innebörd, förståelse för avgränsningar i
frågan eller behov av ytterligare juridiska utredningar, rådande myndighetspraxis inom liknande områden, möjlighet till dialog mellan myndigheter
med samma behov.

Bidrag till Sveriges genomförande av agenda 2030 och de
svenska miljömålen
Denna aktivitet bidrar till Sveriges genomförande av agenda 2030 genom
att
•

•
•
•

Bidra till förbättring vid mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur och då särskilt delmål 9.1, skapa hållbara, motståndskraftiga
och inkluderande infrastrukturer och delmål 9.c, tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla.
Bidra till förbättring vid mål 11, hållbara städer och samhällen och då
särskilt delmål 11.3, inkluderande och hållbar urbanisering.
Bidra till mål 12, hållbar konsumtion och produktion och då särskilt delmål 12.2, hållbar förvaltning och användning av naturresurser.
Bidra till förbättring vid mål 14, hav och marina resurser och då särskilt delmål 14.1 minska föroreningarna i haven, delmål 14.2 skydda
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•

och återställ ekosystem, delmål 14.5 bevara kust- och havsområden, delmål 14.A utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar
till friskare hav.
Bidra till förbättring vid mål 15, ekosystem och biologisk mångfald och
då särskilt delmål 15.2 främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogning
och återställ utarmade skogar, delmål 15.5 skydda den biologiska
mångfalden och naturliga livsmiljöer.

3. Idé om budget
Var myndighet står för sina egna personalkostnader.

4. Ansvarsfördelning
Beställare: Geodatarådet
Ledande:
Lantmäteriet
Deltagare:
Geodatarådets alla medlemmar

5. Tidsperiod och resursbehov
En detaljerad aktivitetslista sätts upp utifrån den kommunikationsplan som
Geodatarådet har tagit fram.

6. Arbetsformer
Uppföljning sker genom Geodatarådets operativa styrgrupp

7. Risker
Beskrivning av de största riskerna för att aktiviteten inte går att genomföra.
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