Lantmäterikommittén
Protokoll fört vid Lantmäterikommiténs Skype-sammanträde den 28 oktober 2019
Närvarande: Lisa Klasson, Felicia Norén, Pauline Pertoft, Lennart Moberg, Julia
Björklund och David Svantesson
Frånvarande: Anna Svensson, Marianne Leckström och Emelie Westin
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Valberedning och förslag till nya kommittémedlemmar
Felicia har ett namn som hon ska kolla upp och återkomma med innan
sammanträdet i november. Julia kan inte fortsätta i kommittén och tycker
det är lämpligt att lämna uppdraget efter Lantmäteridagarna i Stockholm.
Fanny Nordqvist Darell är eventuellt intresserad från
Stockholmskontoret, Julia ska ta kontakt med henne och återkommer
innan sammanträdet i november. Hela kommittén ska fortsätta att leta
medlemmar och meddela Lisa om man hittar någon som är intresserad.
Lisa har kollat upp frågan angående ersättning för resa och logi till de
som arrangerar Lantmäteridagarna. Föreningen verkar i nuläget inte ha
några planer på att ändra så kommittémedlemmarna får ersättning för
resa och logi. Många av de närvarande anser att det skulle vara lättare att
rekrytera nya medlemmar till kommittén om det finns möjlighet att
erbjuda ersättning för resa och logi. Felicia föreslår att man skulle kunna
använda pengarna som är avsatta till kommittéresan för att betala resorna
till Lantmäteridagarna istället. Lisa ska kolla med styrelsen om det går att
använda pengarna så.
3. Ersättning för resa och logi – Föredragshållare
Riktlinjerna är att normalt inte betala för föredragshållarna resa och logi.
Om någon föredragshållare vill ha ersättning för resa och logi får en
avvägning göras om föredragshållaren tillför så mycket till programmet
att det kan vara det värt att erbjuda ersättning för i första hand resa eller

logi. Kommer vi fram till att vi vill erbjuda ersättning så ska vi stämma
av det med Håkan Bergeå innan vi går ut med erbjudandet.
4. Utifrån föreningens trendspaningsarbete svara på:
4.1 Vilket behov fyller föreningen idag?
Föreningen riktar sig specifik till de som jobbar med stadsbyggnad på
kommunerna i landet. Vilket gör att det är en viktig plattform för
kompetensöverföring mellan kommunerna i landet. Det ger även
tjänstemännen på kommunerna en bra möjlighet till nätverkande.
Dessutom är förening viktig för att belysa de möjligheter och problem
som finns inom stadsbyggnad ur ett kommunperspektiv.
4.2 Vad är det bästa med er kommitté
Kommittén består av människor med olika kompetenser inom lantmäteri
som jobbar ute i verksamheterna. Vi följer utvecklingen inom områdena
på ett annat sätt än de som jobbar med projekt eller har en mer
övergripande befattning inom områdena. Lantmäteridagarna som vi
anordnar blir ett bra forum för att förmedla nyheter och förändringar på
olika områden inom lantmäteri.
4.3 Beskriv er kommittés syfte
Visa upp stadsbyggnadsprocessen, så de som jobbar med stadsbyggnad
får en uppfattning om hur de olika områdena påverkar varandra. Föra
fram hur viktig lantmäteridelen är i stadsbyggnadsprocessen. Visa upp ny
teknik och omvärldsbevaka vad som händer inom vårt område. Hitta
exempel på relevanta och verklighetsanknutna frågeställningar på
området. Anordna två konferenser om året där relevanta föreläsare
presenterar det ovanstående.
4.4 Vad är det som skiljer oss från andra föreningar?
Det är en förening inom ett specifikt område med koppling mot
kommunerna i landet. Inom föreningen är det uppdelat i olika kommittéer
som är väldigt självständiga och har ett stort mandat att planera sitt arbete
själva.

4.5 Hur skulle ni vilja beskriva föreningen om tio år?
En utveckling där vi samarbete mer mellan de olika kommittéerna.
Konferenserna kommer vara mer anpassade efter de snävare kommunala
budgetarna i landet, vilket gör att vi kanske måste utnyttja andra forum
exempelvis att lägga ut konferenserna på internet. Med den risken att
färre kommer att närvara vid de fysiska konferenserna. Svårigheterna
som finns med att rekrytera till kommittéerna kom antagligen att bestå,
vilket gör att man kanske måste titta på ersättningarna till arbetsgivarna
för att låta deras anställda vara med. Föreningen Sveriges Stadsbyggare
ska ligga i framkant och vara innovativ på stadsbyggnadsområdet.
4.6 Ge konkreta förslag på hur vi kan stärka kopplingen mellan styrelsen
och kommittéerna?
Mer riktad information från styrelsen till kommittéerna. Svårt för
medlemmar att åka iväg till kongressen eller utvecklings- och
strategidagar. Se över möjligheterna för styrelsen att informera via
webben.
5. Övriga frågor
Pauline informerar om att det anordnas en 3D-konferens 27-28 november
i Örebro.
Alla är eniga om att Lisa bör väljas in som ordinarie ordförande vid nästa
sammanträde.
6. Nästa sammanträde
13e november 2019, i enlighet med inbjudan som redan har gått ut.

Vid tangentbordet
David Svantesson

