
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

HMK Referensgruppsmöte 

DATUM 2021-02-17  

PLATS SKYPE 

1. Inledning 

Lena Bengtsson hälsade välkommen och inledde mötet med att gå igenom 

agendan. 

Det påtalades vilken bredd vi fått på referensgruppsmötena med medverkan 

från många olika branscher. Referensgruppen är ett forum för att diskutera 

gemensamma framtidsfrågor och utmaningar med koppling till samhälls-

mätning och geodataområdet. 

Svar på mentifrågor från förra referensgruppsmötet presenterades. En plan 

om vad som är planerat inom HMK 2021 presenterades. 

 

2. Kartdagarna och MätKart 

En fråga om vad som ska tas upp på Kartdagarna och MätKart kom upp. På 

Kartdagarna blir det allmänt om HMK samt berätta om HMK-webbutbild-

ningarna. MätKart är mer inriktat mot geodesi. Digital Grundkarta kommer 

att presenteras på både Kartdagarna och MätKart. 

 

3. Webbutbildningar 

Lars Jämtnäs berättade om vilka nya webbutbildningar HMK planerar för 

under året Det blir GNSS-mätning och geodatakvalitet. Digital Grundkarta 

är redan klar. Det var dessa som fick flest mentiröster under förra referens-

gruppsmötet. 

Välkommen att testa webbutbildningen Introduktion till HMK som ligger i 

Lantmäteriets kurskatalog https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmate-

riet/Kurser/. Era synpunkter är mycket välkomna, det är viktig input till de 

utbildningar vi ska bygga senare i år. 

Ulf Eriksson visade delar av utbildningen i Digital Grundkarta. Releasen av 

denna utbildning är något försenad, men kommer att vara tillgänglig snart. 

En fråga om man får spara digital grundkarta i ett datavärdskap (central da-

tabas) kom upp. Denna fråga bör utredas vidare.  

Niklas Eriksson från Örebro kommun berättade att de har tagit fram rutiner 

för framtagande av digital grundkarta, de delar gärna med sig av detta doku-

ment när allt är klart. 
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Lena Morén berättade om planerna på en webbutbildning i stöd för upp-

handling av geodata och undersökte intresset för detta ämne. Referens-

gruppsmötet var positiva till en sådan utbildning. 

 

4. Fokusgrupper 

Lars Jämtnäs gick igenom syftet med att ha fokusgrupper och påvisade möj-

liga arbetsformer för en fokusgrupp. Olika förslag på ämnesområden pre-

senterades. Menti användes för att undersöka intresset för olika teman och 

för en intresseanmälan till olika tänkta fokusgrupper. Anmälan av intresse 

för att medverka i en eller flera fokusgrupper kan också göras via mail till 

hmk@lm.se. 

5. Övriga frågor 

Pellas Mats Andersson visade en presentation om Legala Gränspunkter, om 

problem med osäkerheten som kan uppstå med gränspunkter där doku-

mentationen är bristfällig. 

6. Avslutning 

Lena Bengtsson informerade om att alla är välkomna att anmäla föredrag el-

ler diskussionspunkter till kommande referensgruppsmöten. Hon avslutade 

sedan med att berätta om att fokusgrupperna beräknas starta under 

mars/april och att nästa referensgruppsmöte planeras till hösten 2021. 
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