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Aktivitet: Kust- och strandzonskartering

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Har ej startats upp ännu, avvaktar GD-möte mellan SGU och Sjöfartsverket 29/1 först. Tanken är att gruppen ska sy  ihop de olika utredningar 

som gjorts till en hemställan till regeringskansliet om att få påbörja arbete med ett kust-och strandszonskarteringsprogram. Fler deltagare är 

välkomna!

Mars 2021 Varit aktiv dialog mellan SGU och Sjöfartsverket  och en tidplan är lagd för att göra en hemställan att begära regeringsuppdrag att  genomföra 

kust och strandzonskartering. Sjöfartsverket har också varit i kontakt med sitt departement om behovet. Gruppen/aktiviteten är på väg att 

startas upp.

Maj 2021 Ett första utkast till hemställan har tagits fram och skickats på remiss till referensgrupp, nytt arbetsmöte på fredag för att arbeta in synpunkterna. 

Finns lite frågeställningar kring på vilket sätt hemställan ska lämnas in, till vilket departement, välja ett eller kan vi skicka till flera? Tas även upp på 

geodatarådsmötet nästa vecka.

Augusti 2021 Processen rullar på och en hemställan om uppdrag och medel finns klarformulerad, dialog pågår mellan Sjöfartsverket, SGU och Lantmäteriet 

där man tittar på alternativ för finansiering och på det sättet skulle kunna komma igång tidigare. Tas upp på geodatarådsmötet 23 sep.

Oktober 2021 Vid rådsmötet 23 sep ställde sig Geodatarådet positiva till förslaget att de 3 kartläggande myndigheterna gemensamt lämnar in hemställan och 

framställer behovet av att erhålla ett nationellt kustzonsuppdrag i sina respektive budgetunderlag. Stöd från Geodatarådets övriga medlemmar 

för hemställan om uppdrag föreslås ges via stödtext i sina respektive budgetunderlag. Arbetsgruppen kommer skicka ut förslag på formuleringar 

till rådets medlemmar, och kommer arbeta vidare med att ta fram förslag på kommunikationsaktiviteter för 2022.

December 2021 Hemställan kommer lämnas in av Sjöfartsverket, SGU och Lantmäteriet gemensamt med stödjande texter i respektive budgetunderlag. Dialog 

har även hållits med övriga myndigheter i Geodatarådet om stöd i deras budgetunderlag. När hemställan är inskickad blir det ett vänteläge 

under 2022, då planeras att arbeta med kommunikation. Togs upp på rådsmötet 8-9 december. Gemensamt kommunikationspaket ska tas fram, 

även pratat om ett gemensamt seminarium utifrån behovet av en kustzonskartering. 

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Långsiktig säkerställande av kompetens inom geodataområdet

- Underaktivitet: Bilda och driva ett marknadsråd

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Uppdraget är att bilda en marknadsföringsgrupp med repr från Geodatarådets medlemmar samt lärosäten och 

branschföretag som tillsammans arbetar fram en gemensam handlingsplan med aktiviteter och kampanjer för att öka 

söktrycket till utbildningar med inriktning mot geodata. Första träffen hålls 28/1 med en workshop.

Mars 2021 2 (digitala) träffar har genomförts och fortsätter med nästa möte denna vecka.  Ungefär ett möte i månaden, varit stor grupp 

men nu delas arbetet upp i 4 olika grupper. En första inventering är gjord och nu är tanken att börja tratta ner det och snart 

komma fram med tidplan och innehåll. 

Maj 2021 3 workshops har genomförts. Nästa del är att hålla möte i juni där förslag på handlingsplan kommer tas fram. 

Augusti 2021 Förslag på handlingsplan för resten av 2021 och 2022 har tagits fram, tas upp på geodatarådsmötet 23 sept tillsammans med 

frågan att bilda ett officiellt marknadsråd (ev kan namnet ändras). Fråga kommer då ställas till fler myndigheter och  

lärosäten att ingå i rådet.

Oktober 2021 Ställningstagande togs vid geodatarådsmötet 23 september att byta namn till Branschråd och handlingsplan för 2021/2022 

godkändes.

December 2021 Arbete pågår att sätta upp en gemensam hemsida för branschrådet. Sidan ska hållas av Geoforum men det är upp till rådets 

medlemmar att komma in med material. Finansiering krävs dock och man undersöker möjligheter till finansiering via Vinnova

(Sveriges Innovationsmyndighet).

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Långsiktig säkerställande av kompetens inom geodataområdet

- Underaktivitet: Lantmäteriets regeringsuppdrag

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Lantmäteriet fick med sitt regleringsbrev ett regeringsuppdrag kring kompetensförsörjning inom geodataområdet. Arbetet 

skall utföras gemensamt med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Arbetet är under uppstart. 

Mars 2021 2 workshops är planerade och kommer att genomföras med hjälp av Geoforum. Inbjudningar har skickats ut till kommuner, 

myndigheter, företag och lärosäten. Sedan planeras djupintervjuer och gapanalys. Rapport ska vara inlämnad 31 december.

Maj 2021 Rullar på enligt plan, 8 workshops genomförda och nu ska djupintervju hållas med ett antal personer som deltog i workshop.  

Efter det ska rapport sammanställas, som kommer ges till alla som deltagit. Ny workshop planeras i höst. 

Augusti 2021 Vårens arbete kring att få fram kritiska kompetenser och yrkeskategorier och vilka problem man har är sammanställt och 

ett utkast med slutsatser och förslag är på gång som ska bifogas till workshopen som ska hållas 8 sep. Kommer skickas ut till

alla som deltagit i tidigare workshops.

Oktober 2021 Arbete pågår att förankra förslag och inhämta synpunkter på rapport (okt/nov). I november kommer rapporten att 

färdigställas. Föredragning för Lantmäteriets ledningsgrupp samt inlämnande av rapport till regeringen sker i december.

December 2021 Arbetet är klart och avstämt, rapporten för regeringsuppdraget skickas in de närmaste dagarna. Länk till rapporten 

Kompetensförsörjning inom geodataområdet samt slutrapporten för aktiviteten: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet 

| Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Gemensam insamling av geodata från flyg

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Målet är att utveckla en samverkansmodell för flygburen insamling med fokus på bildförsörjning och laserdata samt ett tillhandahållande som 

resulterar i öppna och fria bilddata. Uppstartsmöte hölls 26/1.

Mars 2021 Haft två möten sedan sist;  kick-off samt ett temamöte kring behov och användning.  Nästa möte  6 april med tema insamling. Hålls ett möte i 

månaden med olika teman  där man går bordet runt. Jobbar just nu med att sammanställa resultat från förra mötet.  Intressant är att det öppnats 

för diskussion kring var gränsen för efterbearbetning och efterbearbetade produkter går.

Maj 2021 Arbetar rullar på bra. 2 temamöten har hållits sedan senaste avstämningen, tema insamling-källor  och tekniker där 9 organisationer deltog samt 

tema lagring och tillhandahållande där 13 organisationer deltog. Nästa möte 1/6 på temat samarbeten och samarbetsformer, hur vi samarbetar idag 

och vad vi kan dra för lärdomar ur dessa. Kanske också några goda exempel utanför Sverige t ex Norge. Nu behöver vi knyta ihop vårens arbete 

och sammanfatta det som gjorts som grund för höstens diskussioner kring ett samverkanskoncept. 

Augusti 2021 Vårens arbete har resulterat i en sammanfattning av de behov som föreligger och kommer utgöra grund för det fortsatta arbetet med att se var det 

finns samverkansmöjligheter. Höstens arbete kommer följa samma upplägg som våren med temabaserade workshops, 6 träffar är inplanerade. Planen 

är att ta fram några förslag som alla får lämna synpunkter på för att sedan hitta väg att gå vidare. 

Oktober 2021 Två möten har hållits hittills under hösten; ett sammanfattande möte med en recap av vårens arbete och diskussion av höstens upplägg samt ett 

arbetsmöte där behovsteman "kännedom" och "samordning" gåtts igenom. Resultat så här långt är två utkast till aktiviteter inför nästa år:  Den 

första är en aktivitet med syfte att utveckla den applikation (alt ta fram en ny) för planer och utfall som redan finns idag med en del användarkrav 

specificerade. Samt en aktivitet i syfte att ta fram innehåll och organisation för en användardag som grund för dialog mellan olika aktörer.

December 2021 Arbetet under året har landat i två uppdragsbeskrivningar; dels att utveckla applikationen "Planer och utfall" vidare, dels planering av en användardag. 

Lantmäteriet har tagit på sig bägge uppdragen som komner genomföras under 2022.  Arbetsgruppen har också lagt ett förslag om att gå vidare med 

en fördjupad undersökning kring samfinansierad samverkan mellan myndigheterna, förslagsvis i en konstellation där endast berörda myndigheter 

ingår. Gruppen har även föreslagit att beakta möjligheterna till central lagring för tillhandahållande som ett separat uppdrag inför framtida aktiviteter 

i Geodatarådets handlingsplan. Dessa förslag diskuteras vidare i Geodatarådets operativa styrgrupp.

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Geodatastöd i Agenda 2030 arbetet

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Denna aktivitet startades upp som ett projekt inom myndighetssamverkan Copernicus. Myndigheter som har indikatoransvar deltar i arbetet 

och syftet är att identifiera behovet av geodatastöd som behövs för att kunna följa upp delmålen som finns i agenda 2030 och lämna goda 

exempel.  Tre möten har hållits redan och har gett deltagarna bra stöd i att komma vidare i jobbet som måste göras som indikatormyndighet.

Mars 2021 3 avstämningsmöten och en workshop har genomförts. Uppgiften för deltagarna var att gå tillbaka till sin egen organisation och samla ihop 

berörda personer som ska jobba med agenda 2030-uppgifter.Har varit stort intresse att samla personerna och påbörja arbetet. Vid semaste

mötet bestämdes att samla behoven vi ser för de olika delmålen samt goda exempel och förbättringsbehov. Nästa möte hålls 29/3. Möte en gång 

i månaden. Än så länge mycket funderingar hur arbetet ska struktureras framåt.

Maj 2021 9 organisationer är delaktiga i arbetet, avstämningsmöte hålls varje månad. Det stora jobbet är att titta på det indikatorsansvar man har på varje 

myndighet och fylla i en tabell; vad har vi för data idag och vad ser vi för behov i framtiden. Än så länge har vi haft mycket tankar och idéer men 

inte fyllt i så mycket ännu. Hoppas på mer aktivitet alldeles snart, det är  engagerade och intresserade personer som är med.

Oktober 2021 Under hösten har man valt att arbeta med mål 11 och en mindmap har gjorts över målet och dess olika delmål. På så vis har man fått en bättre 

överblick och ett bättre tänk  hur man kan se på målen, indikatorerna och de geodata som skulle kunna behövas. Under arbetets gång har man 

också  identifierat ett antal behov, t ex behov av flera mätstationer.  Arbetet går vidare och till nästa år funderar man på att bjuda in myndigheter 

till workshops kring olika mål.

December 2021 Arbetet fortsätter även under 2022 och arbetsgruppen kommer bjuda in till två workshops under 2022 med olika ingångar:       

WS1: Datatematiskt perspektiv  t ex rymddata . I vilka mål/delmål kan sådan geodata bidra. Utfall från detta kan ge inspel till planerat hackaton.

WS2:  Utgår från ett agenda 2030 mål, fokus på indikatoruppföljning (myndigheter) men också stöd i arbetet med agenda 2030 arbetet (aktörer 

i samhället - kommuner och myndigheter). 

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Sveriges arbete med Inspire
Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Arbete pågår med att detaljplanera aktiviteterna. Består av två olika aktiviteter, dels drift och underhåll av Inspire arbetsprocesser som pågår sedan 

tidigare (team på LM som jobbar med detta), samt effektivisering av det svenska Inspire-arbetet som har påbörjats till viss del. Fler resurser efterfrågas.

Mars 2021 Status avrapporterades för de olika delmålen där huvudaktivitet 1 är drift och underhåll av Inspire arbetsprocesser som rullar på och är grön. Aktivitet 2 

är effektivisering av det svenska Inspire-arbetet vilket innebär medverka i det europeiska arbetet med Inspire workplan 2020-2024, medverka i analyser 

och specifikation av förbättringar samt bevaka arbetet av tekniska inspirefrågor på EU-nivå och diskutera föreslagna bra procedurer och andra relevanta 

resultat med svenska myndigheter. Inga pilotstudier har dragits igång ännu.  Aktivitetsplan finns.

Maj 2021 Lägesbild för de två aktiviteterna gicks igenom, där aktivitet 1, drift och underhåll av Inspire arbetsprocesser fortlöper enligt plan och man  räknar med att 

nå målet för åtkomlighet till Inspires datatjänster på minst 99% resp 95% men tveksamt om de andra två målen kommer uppnås. Arbetet kopplat till 

aktiviteten har kommit igång bra och man stöder miljödepartementet i sin roll som formellt ansvarig för genomförandet av Inspire. I Aktivitet 2, 

effektivisering av det svenska Inspire-arbetet har man kommit igång att medverka i det europeiska arbetet med Inspire WP 2020-2024 och i arbetet med 

att ytterligare samordna den svenska miljörapporteringen till EU.

Augusti 2021 Lägesbild för de två aktiviteterna gicks igenom, Mikael har förhoppning att bägge långsiktiga målen kommer att nås (att svenska myndigheter har åtgärdat 

bristerna i implementeringen samt effektivisering av det svenska Inspire-arbetet). Arbete pågår i samtliga underaktiviteter och det rullar på bra.

Oktober 2021 Status gicks igenom för de 2 aktiviteterna som är uppdelat i ett antal mål och underaktiviteter. För aktivitet 1, drift och underhåll av Inspire

arbetsprocesser, flaggas det långsiktiga målet att svenska myndigheter ska ha åtgärdat bristerna i implementeringen av Inspire gult; det är ganska stabilt men 

arbetet går trögt. Mikael lyfte att arbetet upplevs inte så prioriterat hos vissa myndigheter. Det upplevs också som svårt att få100% godkänt i valideringen. 

Aktivitet 2 däremot; effektivisering av det svenska Inspire-arbetet flaggas grönt. Team SDI samordning deltar i ett flertal arbeten och Mikael lyfte som 

exempel fram samarbetet med Naturvårdsverket, där man testat möjligheten att nyttja GeoPackage för redovisning av bullerkartor.

December 2021 För aktivitet 1, drift och underhåll av Inspire arbetsprocesser är resultatet stabilt  men arbetet med att åtgärda brister går trögt. Det finns några 

återkommande brister som behövs rättas till, men man är ganska nära. Det upplevs också som svårt att få 100% godkänt i valideringen. Årlig revision av 

metadata genomförs, där man har informerat och diskuterat kraven på datatjänster. Kontinuerlig övervakning av den svenska implementeringen genomförs, 

med skördning varannan vecka samt uppföljningsmöten 4 ggr/år. Listan är mycket uppskattad. Att åtgärda brister är nu enklare jämfört med tidigare. FAQ 

och support har sjösatts, samt man har avstämningsmöten 3-4 ggr/år med Miljödep, som är mycket nöjda. Status aktivitet 2, effektivisering av det svenska 

Inspire-arbetet, här försöker team SDI delta i arbeten så mycket som det går, bl a i arbetet med metadata, avtalsfrågor och grunddatadomänen Geodata. 

Mikael avslutade med att visa bild från rapporten utvärdering av Inspire 2021 sammanställt för EU-KOM, där Sverige ligger högt och det ser bra ut för oss. 

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Smart Landsbygd

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Har inte startat upp ännu. En del arbete har redan gjorts för att väcka frågan hos regeringen kring attityden mot landsbygd, 

att kunna nyttja ny teknik och nya arbetssätt för att kartlägga landsbygdens alla värden och skapa hållbar tillväxt . Det 

handlar om att forma en grupp engagerade och titta på vägen framåt och se vilka initiativ som pågår redan för att undvika 

dubbelarbete. Alla är välkomna att delta! Gärna deltagare från någon kommun.

Mars 2021 Hypotes till arbetsplan för 2021 presenterades, Tanken är att  göra en översiktlig kartläggning av intressenter och behovet 

av geodata/grunddata samt en översiktlig beskrivning av vilka data som  finns på plats och vilka saknas. Arbetsgruppen är 

under uppstart, väntar fortfarande på en del namn och det finns plats för alla som vill engagera sig i frågan. 

Maj 2021 Arbetet rullar på med långsam framdrift efter bästa förmåga, frågan hålls levande och fler deltagare bl a RAÄ är på väg in i 

arbetsgruppen.

Oktober 2021 Patrik presenterade plan som förankrades vid geodatarådets möte 23 sep; att göra en kartläggning av de vita områdena i 

kartan; vad är det för data vi har och vilka data saknar vi.  Tanken är att göra detta via mini-workshops eller intervjuer med 

olika myndigheter för att ställa samman en enklare behovskarta. En film om smart landsbygd är under planering. Patrik ville 

också slå ett slag för innovation och tipsade om två evenemang, dels Hack for Sweden och ett webbinarium hos Geoforum.

December 2021 Tidplan har tagits fram för att genomföra en kartläggning av vita områden i kartan hos respektive myndighet under första 

halvåret 2022. Skogsstyrelsen håller samman jobbet. Resultatet kommer ställas samman i en enklare rapport.  Patrik tipsade 

också om en film kring smart landsbygd som ligger på sidan om geodatastrategin, länk: Smart landsbygd | Lantmäteriet 

(lantmateriet.se)

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-geodatastrategi/samhallsutmaningar/smart-landsbygd/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Geodata för klimatanpassning

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Har inte startats upp ännu. Tanken är att koppla ihop arbetet med geodatarådet med myndighetsnätverket för klimatanpassning. Lantmäteriet har 

gjort en del arbete inom nätverket som man vill bygga vidare på med syfte att förbättra användandet av geodata i klimatanpassningssyfte. Möte 

ned Lantmäteriet inplanerat 1 feb.

Mars 2021 Projektförslag har lämnats in till myndighetsnätverket för klimatanpassning och finansiering har beviljats så nu kan arbetet påbörjas. Första steg är 

upphandling av konsult. Arbetet baseras på det som gjorts tidigare och ta fram gruppering av geodata och det metodstöd som hör till. Publicering 

av paketen och ta fram förvaltning av dessa ingår. Sker i samarbete med myndighetsnätverket för klimatanpassning. Kommer presenteras i form av 

ett seminarium nästa vår.

Augusti 2021 På geodatarådsmötet den 23 sep kommer förslag tas upp att börja jobba utefter en ny uppdaterad metadataprofil. Arbete pågår också kring 

paketering av metadata utifrån scenarios och ett förslag ska tas fram. Många myndigheter deltar i aktiviteten och kommer fortsätta även nästa år.

Oktober 2021 Projektet som är finansierat av myndighetsnätverket för klimatanpassning under rubriken klimatanpassnings-paket ska genomföras under det här 

året och arbetet har kommit ungefär halvvägs. Många myndigheter deltar, även några länsstyrelser och kommuner är representerade. Det handlar 

om att samla underlag för att göra klimatanpassningsplanering i översikts- och detaljplansarbetet kring 3 teman; översvämning, skyfall samt ras 

och skred. Både data men även beskrivningar hur man kan använda data för att göra sina bedömningar. Aktiviteten som härrör från tidigare års 

arbete kring metadata för klimatanpassning togs upp på geodatarådsmötet den 23 september och rådets medlemmar var positiva till förslaget 

kring lansering av en ny metadataprofil och en nationell redaktion, men lyfte att en konsekvensanalys behöver tas fram för att förstå mer vad 

förslaget skulle innebära för respektive myndighet. Förankringsarbete pågår.

December 2021 3 piloter av klimatanpassningspaket har tagits fram, som har publicerats i planeringskatalogen för att fungera som stöd till Länsstyrelserna samt 

finns på webbportalen klimatanpassning.se. Paketen har utvärderats och vissa förbättringar har hittats. Nästa steg är ett seminarium den 19 

januari. Inbjudan har skickats ut till Geodatarådets medlemmar.  Gällande aktiviteten från föregående år kring metadata för klimatanpassning  

ligger bollen hos Lantmäteriet.

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Säker och robust informationsförsörjning

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Arbete har påbörjats men inte kommit så långt ännu, projektgrupp håller på att 

utformas. Målet är att få geografisk information som en naturlig del i planeringsarbetet 

inom totalförsvaret, att kunna hantera geodata på ett robust och säkert sätt samt att 

kunna kommunicera geodata på ett säkert sätt mellan aktörerna. Tanken är att titta 

mycket på tidigare erfarenheter. Ambitionen är att resultatet förutom en slutrapport 

ska kunna bli en vägledning hur man ska jobba på ett säkert sätt med geodata.

Mars 2021 Inget har hänt sedan förra tillfället. Dialog förs mellan Lantmäteriet och MSB, ett 

omtag av aktiviteten planeras.

Maj 2021 Inget har hänt sedan förra tillfället. Kommer tas upp på geodatarådets möte nästa 

vecka hur vi ska komma vidare.

Augusti 2021 Vid förra geodatarådsmötet sattes  punkt för denna aktivitet. MSB har fått i uppgift att 

komma tillbaka med en ny aktivitetsbeskrivning.



Aktivitet: Kartor för krisberedskap och blåljusverksamhet

Uppföljningsmöte Anteckningar

Januari 2021 Arbetet har kommit bra på väg, är i stort sett i mål.  Har under förra året tagit fram webbplatsen kartor för krisberedskap 

och blåljus. Länk till webbplats:  https://krisberedskapskartor.msb.se/.

Under dec-jan kört ett antal webbinarier och nått ca  250 personer inom målgrupperna. Arbete framåt är att lägga in 

utbildningsmaterial, "koll på kartan"  på webbplatsen samt lägga till information från Trafikverket kopplat till navigering, klart 

under Q1. Även lägga in ex hur man kan jobba med geodata vid skogsbrand, översvämning mm. Kommer delta på 

kartdagarna samt genomföra  ytterligare webbinarier i maj. 

Mars 2021 Webbplatsen har uppdaterats, i övrigt inget nytt sedan förra tillfället. Nya seminarier planeras till hösten.

Maj 2021 Webbplatsen har kompletterats med utbildningspaket. Webbplatsen är tänkt att uppdateras en gång/år och det sker i höst, 

pausat arbetet just nu. Katarina kommer delta vid nästa lunchseminarium och informera kring aktiviteten.

Augusti 2021 Arbetet  med webbplatsen är slutfört och har landat i förvaltning. Planer finns att utöka symbolerna t ex med översvämning 

och storm. Under hösten ska arbete göras att fånga in användarbehov, bl a genom utökat möte med Lantmäteriet.

Oktober 2021 Webbplatsen är klar sedan tidigare och ligger i förvaltning men ses över höst och vår.  I höst har en del information 

uppdaterats samt information från Trafikverket har lagts till. Inför våren planeras intervjuer med målgruppen för att få  input 

och förbättringsförslag.

December 2021 Allt är gjort för året. Arbetet startar upp igen januari 2022 med en utvärdering för att se om den information och de verktyg

som finns på webbplatsen är de som behöver finnas där. 

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://krisberedskapskartor.msb.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Rättsutveckling för effektiv och säker åtkomst till geodata

Uppföljningsmöte Anteckningar

Mars 2021 Detta arbete bedrivs huvudsakligen genom geodatarådets möten. Förslag på gemensamt mål för 2021 är att ta fram ett 

gemensamt behov av nödvändiga författningsändringar som vi kan presentera för våra departement.  Ställa gemensamma 

resurser till förfogande under 2022 för att ta fram förslag på nödvändiga författningsändringar.  Workshops hålls på 

geodatarådets möten och dessemellan tar rådsmedlemmarna med resultatet till sin myndighet för förankring. En lista på 

förslag på författningsändringar har tagits fram att gå igenom och förbättra till nästa möte. Det kommer också göras 

liknande arbete genom olika råd inom fastighetsbildning och fastighetsinskrivning , för att få så stor bredd som möjligt.

Maj 2021 Tänkt arbetsprocess under 2021 för att nå målet presenterades. Vid förra rådsmötet gjordes arbete kring 2 

samhällsutmaningar, ytterligare 2 ska gås igenom vid mötet nästa vecka. Mellan mötena tar rådsmedlemmarna med sig 

resultatet från workshoparna till sin myndighet för förankring och föbättring/tillägg till nästa möte. Gruppen från LM 

(Magnus plus jurister) har funnits tillhanda för diskussioner och stöd under perioden.

Augusti 2021 Vid nästa geodatarådsmöte 23 sep kommer workshop hållas kring den sista samhällsutmaningen . Arbete  pågår med att ta 

fram förslag hur vi fortsätter arbetet under 2022, kommer att diskuteras på rådsmötet.

Oktober 2021 Arbetet som gjorts vid geodatarådets möten har landat i en gemensam lista över identifierade behov på 

författningsändringar som skulle behövas för att underlätta digitaliseringen och ta tillvara de möjligheter den erbjuder. 

Behovet av förändringar beskrivs dels utifrån de nyttor som ändringarna skulle ge men även vad resultatet blir om ingen 

förändring sker. Förslag på aktivitet för 2022 är att gemensamt kommunicera behoven genom en gemensamt framtagen 

kommunikationsplan/strategi.

December 2021 En kommunikationsstrategi har tagits fram som gicks igenom vid geodatarådsmötet 8-9 dec, där man såg över 

budskapsplattformen och försökte hitta aggregerade budskap. Nu pågår arbetet med att sammanställa materialet, se över 

vilka aktiviteter som ska genomföras  och göra en handlingsplan för 2022.

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/


Aktivitet: Förberedelse för domänansvar för geografisk- och 

fastighetsinformation
Uppföljningsmöte Anteckningar

Mars 2021 Aktivitet ska startas upp för beredande av den föreslagna grunddatadomänen för geografisk och fastighetsinformation. I etableringsarbetet måste 

arbete påbörjas att definiera vilka datamängder som ska ingå i domänen.  Inbjudan gick ut förra veckan till  geodatarådet medlemmar att delta i 

arbetet som är under uppstart.

Maj 2021 SGU leder aktiviteten och deltar gör Lantmäteriet, Trafikverket, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket, SCB, RAÄ, SKR och 

SMHI. Möten har hållits i syfte att alla som deltar ska stå på samma startlinje, inget är beslutat ännu men finns beskrivet i rapporten från DIGG. 

Geodatarådet kommer behöva angöras vid särskilda möten för att låsa fast principer och ramar.

Augusti 2021 En större arbetsinsats är planerad vecka 37-38 där två arbetsgrupper kommer att titta på dels grunddatadomänens organisation dels tematisk 

indelning av domänen och innehåll i tema. Materialet kommer sedan att sammanställas och skickas ut för synpunkter. Sedan ska synpunkterna tas om 

hand för beslut av Lantmäteriet i december.

Oktober 2021 Materialet från de två arbetsveckorna har sammanställts och fortsatt arbete pågår, enligt följande plan: 

• Utskick av resultatet till referensgrupper för kommentarer

• Inhämtning av synpunkter från Geodatarådet okt/nov

• Förankring och återkoppling till Digg på delar i ramverket vi ser behöver utvecklas

• Arbete med uppgifter i den (uppdaterade) långsiktiga planen

• Resurssättning VP-arbete (vi måste vara raska)

• Beslut om teman för 2022

• Uppstart av Organisation och kansliresurser

• Säkerställa finansiering och mandat

December 2021 Vid rådsmötet 8-9 december gjordes följande ställningstagande av Geodatarådet; att dokumentationen man arbetat fram i aktiviteten ska användas 

som gällande ramverk och regler (egenskaper och principer, processer, informationsarkitekturramverk samt roller), samt föreslagen omfattning av 

teman för den kommande nationella grunddatadomänen fastighets- och geografisk information. Lantmäteriet har dock inte fått något mandat, 

finansiering eller uppgift ännu. Inget arbete pågår just nu men det finns en plan framåt med att fortsätta förberedande för domänen.

Läs mer i årsrapporten för resp aktivitet, länk: Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/geodataradets-handlingsplan-2021-2025/rapporter-kopplat-till-handlingsplansarbetet/

