
   Lantmäterikommittén                                                         

 

 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde i Göteborg  

16 maj 2017. 
 

Närvarande: Mattias Berggrund (ordförande), Helena Trönell, Lennart Moberg, Eva Rannestig,  

Anna Svensson, David Svantesson, Anna Wedman Persson, Marianne Leckström,  

Renitha Johansson (per telefon)  

 

Frånvarande: Lisa Klasson 

 

Plats: Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20, Göteborg 

 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Inga kommentarer till detta utan vi lägger det till handlingarna.  

 

2. Nya ledamöter 

Vi hälsar nya ledamöter välkomna: 

David Svantesson som ingår i Göteborgsgruppen. 

Anna Svensson och Renitha Johansson som ingår i Stockholmsgruppen. 

 

Vi kommer troligen att behöva förstärka med ytterligare ledamöter till hösten eftersom Janne och 

Viktor slutat. Mattias tar kontakt med valberedningen i höst. 

Det kan vara bra om det finns någon från orten när dagarna ska hållas, lättare att planera med viss 

lokalkännedom. 

  

3. Föreningsnytt, rapport från styrelsen 

Inget nytt att informera om. Två gånger per år blir kommittéordföranden inbjuden till möte. 

Mattias kommer att delta i vår, han meddelar via mail om det är något speciellt.  

 

4. Kommunala lantmäteridagar i Stockholm 2017 

Kommunala lantmäteridagar i Stockholm kommer att hållas den 22-23 november 2017. Det 

krockar med Smarta städer som ULI anordnar. 

Diskussion fördes om vi borde byta datum men det beslutades att behålla datumet och profilera 

oss mer mot fastighetsbildning.   

Anna Wedman Persson blir sammankallande för höstens dagar. 

 

5. Kommunala lantmäteridagar i Göteborg 2018 

Nästa års Göteborgsdagar planeras till den 16-17 maj. Göteborgsgruppen bokar lokalen redan nu. 

David Svantesson är troligen sammankallande. 

 

 

 



6. Programpunkter till kommande konferenser 

Boverket 

Statskontorets utredning 

Norska kartverket 

Aktuella exjobb 

Stämpelskatt vid fastighetsreglering. 

Landsbygdsfrågor, ex. strandskydd mm. 

Saktaxa 

 

Göteborgsgruppen skickar även listan med vad som blev över i vår. 

 

7. Ansvarsområden inom kommittén 

Val av nya ansvariga för områden där personer slutat. 

Vice ordförande: Lisa Klasson 

Hemsidesansvarig: Anna Svensson 

 

8. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Om vi får in förslag skickar vi vidare till Lennart. Alla som är talare under Göteborgsdagarna får 

en lapp med info om att de gärna får kontakta Stadsbyggnad om de vill skriva. Lennart påminner 

om att även kåserier är välkomna. 

9. Rekrytering 

Inte så aktiva till rekrytering. Kanske vore bra att sprida nya visitkort. 

10. Roll-ups 

Vi har inga egna. Det borde vi ha.  

Efter att ha diskuterat att skicka bilder från verksamheten till Mattias lyftes en idé om olika 

kartskikt med laga skifte i botten och nyare kartor ovanpå av Lennart Moberg.  

Han sätter ihop något som vi kan spinna vidare på. Vore kul om det kan vara klart till 

Stockholmsdagarna i november. 

11. Våra konferenser - vad vill vi förbättra 

Vi skruvar hela tiden och gör löpande förbättringar. Har vi samma enkätfrågor i Stockholm och 

Göteborg? Borde de förändras på något sätt?   

Den stående punkten från Lantmäteriet har kommit att handla till stor del om Geodata. Vi kanske 

kan bjuda in Linda Edgren som är ny divisionschef för fastighetsbildning. 

 

12. Kommittéresa 2017 

Vart femte år anordnas en resa som bekostas till viss del av föreningen (ca 5000 kr/pers) 

Island kom upp som förslag. 

Mattias och Helena spånar på resa och Marianne kan hjälpa till att hitta bra studiebesök. 

Månadsskiftet september/oktober är på förslag. 

 
13. Aktuella remisser 

Inga remisser. 

Borde vi göra något aktivt med anledning av Statskontorets utredning? 

Vi kanske kan anmäla så vi blir listade för remisser. 

Kan vi skriva yttrande som förening? Hur gör andra kommittéer? Mattias tar med sig frågan. 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 



16. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde hålls den 21 november 2017 i Stockholm. 

 

 

 

Vid tangenterna 

Anna Wedman Persson 


