
          Lantmäterikommittén 

 

Protokoll fört vid Lantmäterikommiténs Skype-sammanträde den 3 september 

2019 

Närvarande: Lisa Klasson, Felicia Norén, Pauline Pertoft, Lennart Moberg, 

Emelie Westin, Julia Björklund och David Svantesson 

Frånvarande: Anna Svensson och Marianne Leckström 

1. Genomgång av föregående protokoll 

2. Valberedning och förslag till nya kommittémedlemmar 

Ingen av de tillfrågade har velat ingå i valberedningen. Alla försöker 

komma med ett förslag till kommittémedlem innan mötet i november, 

skicka förslag till Lisa på e-post. 

3. Utvärdering Lantmäteridagar i Göteborg 2019 

De flesta är nöjda med dagarna. Mer rättsfall och mindre digitalisering är 

de synpunkterna som främst förts fram. 

4. Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm 2019  

Planeringen är igång till den 14-15 november. Några exempel på 

föreläsare som är klara: Jan Gustafsson som ska gå igenom rättsfall, 

Linda Sabel som redovisar sin doktorsavhandling om fastigheters 

lämplighet och ordförande för Riksförbundet enskilda vägar kommer och 

berättar om deras arbete. Kontakt har även tagits med lantmäteriet 

angående ett par ämnen, här har ingen återkoppling skett ännu. 

5. Lantmäteridagar i Göteborg 2020. Datum, lokal, boende m.m. 

Lokal är bokad till 13-14 maj. Utvärderingen visar att de flesta vill vara 

kvar i Göteborg trots hotellpriserna. Finns ingen sammankallande för 

gruppen i Göteborg, någon utses på mötet i Stockholm. 

 



 

 

6. Programpunkter för kommande konferenser 

Listan med ämnen som blir över efter varje konferens uppdateras och 

skickas vidare till nästa konferens. Ämnen som kommer upp vid 

sammanträdet är: 

Bjuda in nya GD:n för lantmäteriet, struktur och formatet för 

fastighetskartan som används av kommunerna ska göras om till 2020 och 

säkerhetsklassning av lantmäteriets data. 

7. Ansvarsområden inom kommittén 

Fredrik Ekefjärd ska tillfrågas om han vill representera kommittén 

gentemot tidningen stadsbyggnad. 

Anna Wedman Persson har slutat i kommittén så en ny sekreterare måste 

utses. David Svantesson blir ny sekreterare. 

Anna Svensson är ansvarig för att uppdatera hemsidan åt 

lantmäterikommittén. Anna är föräldraledig men ingen ny 

hemsidesansvarig anses behövas under tiden. 

8. Kommittéresa 

8000 kr per deltagare eller max 60 000 kr per resa finns i morotspengar 

för resan. Eftersom en resa till Island verkar svår att få till diskuteras 

andra resmål. Resmålet ändras till Kiruna eftersom det blir lättare att 

anpassa beroende på hur många dagar man kan avsätta för resan. Målet är 

att försöka komma iväg i april 2020. Frågan tas upp igen vid nästa 

sammanträde i Stockholm. 

9. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Några föreläsare hade anmält intresse att skriva artiklar efter 

Stockholmsdagarna. Stockholmsgruppen kollar om de hittar vilka det var 

och återkommer till Lennart. 



10.  Övriga frågor 

Det diskuteras huruvida kommittémedlemmarna kan få resa och hotell 

betalt när man är med och arrangerar lantmäteridagarna. Detta kan 

fungera som en morot för att locka nya kommittémedlemmar. Lisa ska ta 

upp frågan med ordförande i föreningen. 

11.  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde bestäms till den 13 november 2019 klockan 13:00-

16:00 i Stockholm. Julia bjuder in via Skype och Lisa återkommer med 

en dagordning. 

Vid tangentbordet 

David Svantesson 


