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Sammanfattning av arbetet i aktiviteten under året 

Aktiviteten har genomförts inom ramen av Geodatarådets handlingsplan för 

året 2022. 

Aktiviteten har sin grund i den nationella geodatastrategin som gäller för 

2021-2025. 

I den nationella geodatastrategin finns utpekade samhällsutmaningar med 

mål om vad som behöver göras. Aktivteten har sin grund i den övergripande 

samhällsutmaningen, geodata för ett hållbart samhälle och det uppsatta må-

let om att genomgripande författningsändringar genomförs för att under-

lätta digitaliseringen och ta tillvara de möjligheter den erbjuder. 

Organisation av arbetet har varit att Lantmäteriet genom Magnus Forsberg 

lett arbetet i aktiviteten.  

Arbetet är en uppföljning av Geodatarådets arbete under 2021 där man ge-

mensamt tog fram de aktuella behoven, utifrån respektive myndighets upp-

drag, av författningsutveckling. Aktiviteten under 2022 skulle resultera i två 

olika delar. Den första delen var att ta fram ett gemensamt kommunikations-

material för rådets medlemmar som man skulle informera internt om men 

även vid myndighetens dialog med sitt departement. För utformning av detta 

material så var 4 jurister medverkande tillsammans med en kommunikatör 

från Lantmäteriet. Den andra delen var att ta fram en hemsida där rådets 

medlemmar skulle kunna ta del av varandras juridiska ställningstagande.   

1. Vad vi önskat uppnå och vad vi lyckats uppnå under året 

1.1   SYFTE OCH MÅL 

Syftet och målet i del ett var att ta fram ett gemensamt kommunikations-

material så att alla kunde ge samma information, på samma sätt med gemen-

samma budskap.  

Syftet med del två var att samla alla de juridiska ställningstagande som gjor-

des av myndigheterna inom Geodatarådet gällande att digitalisera sin verk-

samhet. Med att samla dessa på en hemsida skulle vi ge varandra stöd i 

varandras prövningar inom digitalisering samt ge transparens till att alla 

som står inför samma frågor.  

1.1.1  NYTTOR SOM VI GENERERAT MED ARBETET 

Del ett 

Nyttan med att vi genomfört en gemensam kommunikation har varit att på 

ett gemensamt sätt delgett de stora behov som Geodatarådet ser av författ-

ningsändringar, för att klara av digitaliseringen.  

Del två 

Arbete har lagts på att inventera hos alla Geodatarådets medlemmar om 

vilka ställningstagande som respektive myndighet har beslutat om. Vid 
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denna inventering har konstaterats att rådets myndigheter inte använder 

denna arbetsmetod i någon stor omfattning. Enbart ett fåtal juridiska ställ-

ningstagande fanns och det fanns inget metodiskt arbetssätt, från någon 

myndighet, att jobba med juridik på detta sätt likt hur tex Arbetsförmedling 

gör. Med att myndigheterna i rådet inte använder denna arbetsmetod så 

finns det heller ingen nytta med en gemensam hemsida för juridiska ställ-

ningstagande.  

1.1.2  INTRESSENTER FÖR ARBETET 

Det material vi fått fram genom detta arbete har varit och kommer att vara 

till nytta för myndigheter som inte kommit igång med arbetet kring att skapa 

förståelse för vilka hinder som finns i dagens författningar för att åstad-

komma en digitalisering av verksamheten. 

2. Fortsättning i arbetet 

Det finns ingen specifik aktivitet för författningsutveckling inom Geodatarå-

dets handlingsplan för 2023. 

 

 


