
   Lantmäterikommittén                                                         

 

 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde i Stockholm  

21 november 2017. 
 

Närvarande: Mattias Berggrund (ordförande), Anna Svensson, Anna Wedman Persson, David 

Svantesson (med per telefon) 

 

Frånvarande: Helena Trönell, Lennart Moberg, Lisa Klasson, Eva Rannestig, Marianne Leckström,  

 

Plats: Vesterlin ABs lokaler, Vasagatan 50. 

 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Inga kommentarer till detta utan vi lägger det till handlingarna.  

 

2. Föreningsnytt 

Jan G Nilsson ska bli ordförande i hela föreningen så hans plats som sammankallande i 

valberedningen kommer att bli vakant. 

 

  

3. Valberedningens förslag till nya kommittémedlemmar 

Vi har varit lite få senaste åren pga. att flera nyvalda har bytt jobb eller av annan anledning 

hoppat av tidigare.  

I år kliver Helena Trönell och Janne Eriksson av.  

Eva Rannestig har mandat till nästa år, men har valt att kliva av redan nu. 

Mattias är inne på sitt 5:e år så totalt blir det 4 nya ledamöter.  

På sikt bör även Viktor Bjelvenfeldt och Renitha Johanssons platser återsättas då de klivit av 

tidigt på grund av att de bytt jobb. 

Valberedningens förslag är omval på Mattias Berggrund som ordförande under nästa år. 

Som nyval Julia Björklund, Stockholm stad (Stockholmsgruppen), Felicia Norén, Skellefteå 

kommun (Stockholmsgruppen), Cecilia Gran, Malmö stad (Göteborgsgruppen) och Pauline 

Pertoft, Landskrona (Göteborgsgruppen)  

 

4. Kommunala lantmäteridagar i Göteborg 2018 

Lokalen är bokad till den 16-17 maj 2018. 

Sammankallande till Göteborgdagarna är David Svantesson.  

Stockholmsgruppen mailar de förslag de har kvar. 

 

5. FSvS Lantmäteridagar i Stockholm 2018 

Geodatarådet har kommit med förslaget att vi kunde samköra och att det i så fall kunde finnas 

parallella spår i programmet. Vi kom fram till att det kan bli svårt att få ihop det, men kanske 

samordna med att lägga dagarna intill varandra så man kan ”stanna kvar” ytterligare en dag. 

 



Ingenjörshuset är preliminärt bokat tor-fre 22-23 november. Anledningen till att det är 

preliminära datum är att den lokal vi brukar vara i är uppbokad under varje onsdag under 

november, vilket innebär att vi antingen måste hitta ett nytt ställe att vara på, eller hitta andra 

datum.  

 

6. Programpunkter till kommande konferenser 

BIM-modeller vid 3D fastighetsbildning 

Divisionschef fastighetsbildning 

Exjobb 

Nytt från lantmäteriet 

Aktuella rättsfall 

Länsstyrelsen, hästfastigheter 

 

7. Ansvarsområden inom kommittén 

Val av nya ansvariga för områden där personer slutat. 

Ingen av de som lämnar kommittén har något ansvarsområde. 

 

8. Verksamhetsplan 2018 

Vi fortsätter som tidigare med två arrangemang per år.  

9. Roll-up, Lantmäterikommittén 

Lennart var snabbt ut med ett förslag efter Göteborgsdagarna.  

Vi beslutar att vi går vidare med hans förslag. 

10. Kommittéresa 

Har tyvärr inte funnits tid att ro ihop något. Det vore bra om vi kunde åka 2018 istället. Mattias 

utreder om vi kan få med Helena trots att hon slutat.  

Förslag på tidpunkt är våren, kanske Kristi himmelsfärd. 

11. Stadsbyggnad artikelidéer 

Anna Wedman Persson mailar de förslag vi har från föredragshållarna till Lennart. 

 

12. Rekrytering 

Är vi aktiva att ragga medlemmar? Vi kan försöka se till att de som är med på våra 

Lantmäteridagar går med i alla fall. 

 
13. Våra konferenser – Vad vill vi förbättra 

Vi lägger till en punkt på dagordningen att gå igenom svaren från föregående konferens 

enkätundersökning. 

 
14. Aktuella remisser 

Inget att rapportera. 

 

15. Övriga frågor 

Vad har vi för policy för reseersättning?  

Huvudregeln är att det inte utgår någon ersättning, men man måste kunna avgöra från fall till fall 

om man tappar en bra föreläsare på grund av att vi inte står för resan. 

 

16. Nästa sammanträde 

Tisdagen den 15 maj. Kallelse skickas ut i god tid innan mötet. 

 

 

      Vid tangenterna 

      Anna Wedman Persson 


