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Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde måndag 7 juni 
2021 
Plats: Teamsmöte 
 

 Närvarande: Lisa Klasson, , Lennart Moberg, Pauline Pertoft, Emelie Westin, 

Fanny Nordqvist Darell, David Svantesson, Marianne Leckström och Magnus 

Edén 

Frånvarande: Anna Svensson och Felicia Norén 

 

SAMMANTRÄDE MED KOMMITTÉN 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Anna Svensson har flaggat för att inte fortsätta i kommittén till hösten. Pauline 
har inte fått tillbaka alla pengar för den inställda resan, i övrigt är allt återbetalt. 

 
2. Information och utvärdering Lantmäteridagar våren 2021 

Lennart var moderator för lantmäteridagarna och gjorde detta från en studio i 
Borås. Konferensen var över två halvdagar och hade strax över hundra 
deltagare. Kritik har inkommit gällande den tekniska lösningen med Teams 
och Zoom, Lisa har varit i kontakt med Mats angående detta. Bland annat 
kunde föreläsarna inte se chatten och bildupplösningen var ganska dålig för 
vissa deltagare. Överlag fick konferensen väldigt bra omdöme.  

3. 3D-seminarium Västerås 

3D-seminariet i Västerås kommer vara 13-14 oktober och vara lunch till lunch. 
Det blir både en fysisk och digital konferens. Max 50 deltagare får delta fysiskt 
på plats. Minst 30 deltagare måste anmäla sig för att delta fysisk annars sker 
konferensen bara digitalt. Västerås kommun är med som arrangör. Sista 
anmälningsdag är i början på september och info om seminariet kommer gå ut 
innan sommaren. 
 

4. Kommunala Lantmäteridagar hösten 2021 

Lantmäteridagarna är precis i uppstarten av planeringen. Datumen för 
konferensen är 25-26 november. En fysisk lokal är bokad. Lokalen är 
Saturnus Konferens. 
 

5. Föreningsnytt. Utveckling som kurs- och konferensverksamheten, 
Kontaktperson i styrelsen, m.m. 

Håkan Bergå har ett uppdrag i verksamhetsplanen som innebär att utveckla 
kurs- och konferensverksamheten. Kommittén har fått ett antal frågor från 
Håkan gällande detta. Det blir ett kommittémöte om detta efter sommaren. 



 

 

Kommittén har fått en kontaktperson i styrelsen som heter Göran Werner, han 
ska vara kommitténs länk till styrelsen. Göran är teknisk chef i Mölndals 
kommun. Lisa ska kolla om han skulle vilja presentera sig för kommittén. 
 

6. Val av ny kommittéledamot, Charlotte Carlstedt 

Förslag om att välja in Charlotte Carlstedt som jobbar på 
stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Charlotte Carlstedt väljs enhälligt in i 
kommittén.  

7. Ansvarsområden inom kommittén 
 
Ansvarsområde inom kommittén fördelas enligt följande: 

• Ledamot i tidskriften Stadsbyggnads redaktionsråd 

         Lennart Moberg 

• Ledamot i webbrådet för hemsidan 

         Lisa Klasson  

• Sekreterare 

         David Svantesson (föräldraledig 1 september – 1 mars) 

• Ordförande 

         Lisa Klasson 

• Vice ordförande 

         Lennart Moberg 

 
8. Förslag till nya kommittémedlemmar 

Emelie kollar med sina kontakter på kontoren i Växjö och Gävle. Lisa kollar 
med Martin André och Ingrid Jansson. 

9. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Det har kommit in en del idéer från de konferenser som har avverkats. Dessa 
idéer skickas vidare till Lennart. 

10. Remiss Ändring av andelstal 

SKR har fått en remiss från Justitiedepartementet om Ändring av andelstal i 
gemensamhetsanläggningar som Marianne L har skickat vidare till kommittén. 
Kommittén beslutar att inte skicka ett eget svar på remissen. SKR kommer 
svara och kommittémedlemmar skickar ev. synpunkter på remissen till 
Marianne L. 

11. Övriga frågor 

Gemensam dokumenthantering ska kunna hanteras via föreningens hemsida. 
Denna funktion ska vara klar till sommaren. 

12. Nästa sammanträde 

Torsdag den 2a september klockan 10:00. 


