
 

 

 

Sammanträde Lantmäterikommittén 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs Teams-sammanträde den 2 september 

2021 

 

Närvarande: Magnus Edén, Maria Stattin, Fanny Nordqvist Darell, Lisa 

Klasson, Charlotte Carlstedt, Lennart Moberg, Marianne Leckström, Emelie 

Westin Frånvarande: Pauline Pertoft, Felicia Norén, Anna Svensson, David 

Svantesson 

 

1. Genomgång av föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom. Lisa informerade om möjligheten för 

kommittén att göra en resa. Marianne lägger upp en gemensam lagringsyta 

till kommittén för test. Marianne skickar även SKR:s yttrande på remissen 

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar till 

kommittéledamöterna.  

 

2. Val av ny kommittéledamot, Maria Stattin 

Maria Stattin valdes in som kommittéledamot, Maria kommer att delta i 

Stockholmsgruppen. 

 

3. 3D-seminarium Västerås 

3D-seminariet planeras att genomföras som en kombinerad fysisk och 

digital träff, men det är osäkert om seminariet får tillräckligt många fysiska 

deltagare för att det ska gå ihop ekonomiskt. De flesta kommuner har 

fortfarande rekommendationer om hemarbete fram till 30/9 och det är 

osäkert hur det kommer att se ut efter det. Vid för få fysiska deltagare 

kommer seminariet istället att hållas helt digitalt i en mindre lokal än den 

som nu är bokad hos Expectrum i Västerås. 

 

4. Information Kommunala Lantmäteridagar hösten 2021 

Stockholmsgruppen har tagit fram ett program där föreläsningspunkterna är 

klara. Bland annat kommer det att vara en föreläsning om Slussenprojektet 

och förhoppningsvis ett studiebesök där, aktuella rättsfall i Mark- och 

miljödomstolen, visualisering av 3D-fastigheter, laddstolpar i 

gemensamhetsanläggningar och drönaranvändning vid kvalitetsförbättring 

av fastighetsgränser.  



 

 

Det är fortfarande osäkert om det går att genomföra en fysisk konferens. 

Det är en stor kostnad att anlita professionell hjälp för en digital sändning 

och därför kan det bli svårt att kombinera detta med en fysisk konferens 

som också innebär stora kostnader för lokaler och förtäring. 

 

5. Föreningsnytt. Utveckling av kurs- och konferensverksamheten 

Kommittén har som uppdrag enligt Föreningen Sveriges Stadsbyggares 

verksamhetsplan som lyder enligt följande:  

Kurs-och konferensansvariga från kommittéer, funktionär och styrelse får 

fortsatt uppdrag att analysera nya aktiviteter för att fånga aktuella frågor 

inom kurs- och konferensverksamheten. Fokus är att behålla den höga 

kvalitén i verksamheten, öka antalet deltagare samt arbeta för att tidigt 

identifiera behovet av nya, aktuella kurs- och konferensutbud - och om 

möjligt skapa ytterligare en kurs/konferens. P.g.a. Corona-pandemin 

planeras kurser och konferenser att hållas fysiskt och/eller digitalt 

beroende på behov, möjligheter och utvecklingen av pandemin. Förslag på 

nya arbetssätt och aktiviteter redovisas till styrelsen. 

En aktuell fråga är kombinationen av digital och fysisk konferens. Det 

innebär ökade kostnader och vi ser att det är svårt att höja avgifterna. Det är 

också tekniskt komplicerat att kombinera formerna och skapa en bra 

upplevelse för både fysiskt och digitalt deltagande. Kommittéerna har 

behov av stöd från föreningen i dessa frågor eftersom vi inte har den 

tekniska kompetensen. SKRs kommunikationsavdelning har fått i uppdrag 

att ta fram en handledning för kombinerade fysiska och digitala konferenser 

och möten som kan vara intressant att titta på när den är klar. 

En utveckling i pandemins spår i en del kommuner är att man drar ner på 

budgetutrymmet för resor vilket kan öka behovet av digitala alternativ. 

Samtidigt finns det ett behov av fysiska träffar. 

Kommittén ser ingen möjlighet att i dagsläget utöka kurs- och 

konferensutbudet med tanke på att vi redan arrangerar tre konferenser per 

år. 

För att öka deltagandet vid konferenserna tycker kommittén att det är 

viktigt att titta på hur inbjudningar går ut och vilka de skickas till. Det är 

problem med att utskicken från föreningen inte går till alla medlemmar 

eller hamnar i skräpposten. Föreningen borde också kunna bjuda in bredare 

än bara till föreningens medlemmar, till exempel till tidigare deltagare på 

konferenserna. 

 

6. Förslag till nya kommittémedlemmar 

Vi har behov av att utöka kommittén. Ledamöterna meddelar om vi har 

förslag på nya medlemmar. Emelie har hört med Växjö som i dagsläget inte 

har möjlighet att delta, men Emelie kontaktar dem igen längre fram. 

 



 

 

 

 

7. Representant i webbrådet. 

Vi behöver en ny representant i webbrådet. Deltagande innebär fyra möten 

per år och ansvarsområdena är bl a sociala medier, hemsidan, 

medlemsregister, information om konferenser, konferensdokumentation 

och lagringsplatser för kommittén. Vi tar upp frågan igen vid nästa möte, 

meddela Lisa om intresse finns att vara kommitténs representant. 

 

8. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Meddela Lennart om ni har artikelidéer. Tidningen tar gärna emot kåserier 

inom området. 

 

9. Övriga frågor 

Marianne har skickat ut en inbjudan till ett samarbetsrum för gemensam 

digital lagring till ledamöterna. 

 

10. Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde planeras till november-december, kallelse skickas ut 

längre fram. 


