
   Lantmäterikommittén                                                         

 

 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde i Göteborg  

15 maj 2018. 
 

Närvarande: Mattias Berggrund (ordförande), Lennart Moberg, Pauline Pertoft, Anna Wedman 

Persson, David Svantesson, Anna Svensson (med per telefon) 

 

Frånvarande: Lisa Klasson, Julia Björklund, Felicia Norén, Cecilia Gran, Marianne Leckström,  

 

Plats: Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20, Göteborg 
 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Inga kommentarer till detta utan vi lägger det till handlingarna.  

 

2. Nya kommittéledamöter  
Vi har fyra nya kommittéledamöter. Det är Pauline Pertoft, Felicia Norén, Julia Björklund och 

Cecilia Gran. Vi är fortfarande en person kort så vi hoppas kunna välja in tre nya till hösten. 

  

3. Föreningsnytt 

David och Anna S, som är huvudansvariga för årets konferenser har varit på en föreningsdag i 

Stockholm. En bra dag bland annat med genomgång av ansvarsfördelning mot Konstella. Det 

vore bra om de två som har huvudansvaret för lantmäteridagarna deltar även i framtiden. 

Anna och David ser till att skicka ut det dokument de fick med bland annat ansvarsfördelningen 

mot Konstella.   

Nästa år är det Position. Vi får hålla ögon och öron öppna för om de kommer att behöva hjälp 

med planeringen från vår kommitté. 

 

4. Kommunala lantmäteridagar i Stockholm 2018 

Lokalen är bokad till den 22-23 november (tors-fre) 2018. 

Sammankallande är Anna Svensson och gruppen har precis haft sitt första möte. Även i år 

bestäms att tyngdpunkten kan ligga på juridiska ämnen med en lämplig blandning av teknik. 

 

5. FSS Lantmäteridagar i Göteborg 2019 

Nästa år är dagarna v20 upptagna på muséet. Vi kollar hur det ser ut v21 istället. 

Pauline kommer att vara sammankallande.  

 

6. Programpunkter till kommande konferenser 

David skickar de programpunkter som blev kvar från i vår. 

Vi bör kolla utvärderingen och se vad man önskar mer av. 

Vi vill försöka få med någon från division F från Lantmäteriet. 

Ny GD. 

Självkörande bilar. 



Drönare inom fastighetsbildning 

 

7. Ansvarsområden inom kommittén 

Mattias Berggrund ordförande 

Lisa Klasson vice ordförande 

Anna Wedman Persson sekreterare 

Anna Svensson hemsideansvarig 

Lennart ansvarig för Stadsbyggnad (sista året) 

 

8. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Som vanligt är det intressant att hitta någon som vill kåsera. 

Vi meddelar Lennart om vi har förslag så framför han det till Stadsbyggnad.  

9. Rekrytering 

Vi lägger ut minifoldrar så hoppas vi att de kan spridas ut till deltagarnas hemkontor. 

10. Våra konferenser, vad vill vi förbättra? 

Vi bör vara lyhörda på förslagen som kommer in vid utvärderingarna.  

11. Kommittéresa 2018 

Förra mötet kom vi fram till att Island var ett bra resmål. Vi behöver bestämma ett datum så fort 

som möjligt och tillsätta en researrangörsgrupp. Anna Wedman Persson går ut med en 

doodleförfrågan för några alternativ under september månad. 

Mattias kollar ekonomin. 

 

12. Aktuella remisser 

Inga remisser, men huvudföreningen har skickat en skrivelse till regeringen angående utredningen 

statskontoret gjorde. 

Om det kommer in remisser till huvudföreningen ser de till att skicka ut dem till berörd kommitté.  

 
13. Övriga frågor 

En rollup är nu klar och kommer att synas på lantmäteridagarna här i Göteborg. 

 
16.Nästa sammanträde 

Kommer troligen att hållas under Islandsresan. Mattias kallar till mötet.  

 

 

 

Vid tangenterna 

Anna Wedman Persson 


