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Sammanfattning av arbetet i aktiviteten under året 

Aktiviteten har genomförts inom ramen av Geodatarådets handlingsplan för 

året 2021. 

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 har genomförts genom att vid Geodatarå-

dets möte har alla medlemmar i Geodatarådet jobbat genom workshops för 

att få fram de enskilda myndigheternas behov av författningsutveckling. 

Mellan möten så har medlemmarna tagit med sig frågor hem för att bereda 

till nästa möte med Geodatarådet.  

Vi har genom att sätta samhällsutmaningarna i den nationella geodatastrate-

gin i centrum och genom att arbeta med målet för aktiviteten, fått fram en 

gemensam lista över vilka behov av författningsändringar respektive myn-

dighet ser och som hindrar digitaliseringen. 

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

1.1   SYFTE OCH MÅL 

Det vi gemensamt önskat uppnå med årets arbete är skapa ett gemensamt 

material för oss kring de behov vi har av författningsutveckling i syftet att 

klara av att digitalisera verksamheterna vid våra myndigheter. Materialet på-

visar, i detalj, det stora behov som finns av författningsutveckling. En annan 

sak är att Geodatarådets medlemmar har gett varandra en förståelse för att 

det finns stora och likvärdiga problem i frågan. Vi har även gett varandra 

stöd i tankarna om varandras behov. 

Det vi uppnått med årets arbete är att Geodatarådet skapat sig en gemensam 

förståelse för de stora övergripande behov som finns av författningsutveckl-

ing i syftet att möjliggöra digitalisering. Vi har också skaffat oss en gemen-

sam strategi för hur Geodatarådet ska informera om detta under 2022. 

1.1.1  NYTTOR SOM VI GENERERAT MED ARBETET 

De nyttor som vi gemensamt uppnått med årets arbete är att vi genom Geo-

datarådet samverkan fått fram ett gemensamt material till en gemensam 

agenda för att klara av en dialog med beslutsfattare och skapa förståelse för 

vilka författningsändringar som krävs för digitalisering på geodataområdet.  



GEODATARÅDET 

 

4(4) 

Med att fått ut dessa nyttor av aktiviteten så har vi bidragit till Sveriges ge-

nomförande av agenda 2030 och då särskilt inom målområde 16, fredliga 

och inkluderande samhällen, delområde 16.10 säkerställa allmän tillgång till 

information och skydda de grundläggande friheterna. 

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 

Under 2022 kommer aktiviteten fortsätta inom ramen av Geodatarådets 

handlingsplan för 2022. Detta sker med målsättningen att skapa bred förstå-

else för att författningsutveckling behövs för att klara den pågående digitali-

seringen. Det slutliga målet är att ge så stor kännedom om behoven så att 

författningsutveckling kommer till stånd. 

 

 


