
 

 

 

Sammanträde Lantmäterikommittén 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs Teams-sammanträde den 16 maj 2022 

 

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

Fanny Nordqvist Darell, David Svantesson, Magnus Edén, Maria Stattin, 

Charlotte Carlstedt och Josefine Bodin 

Frånvarande: Felicia Norén och Marianne Leckström 

 

1. Genomgång av föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom.  

 

2. Lantmäteridagar våren 2022 

Lantmäteridagar 2022 pågår 18–19 maj i Göteborg och stora delar av 

”Göteborgs-gruppen” kommer att delta på plats. Över 100 st är anmälda 

och Lennart Moberg kommer vara konferencier för dagarna. 

 

3. 3D-seminarium Karlskrona 

Programmet är nästan färdigt och anmälan öppnar förhoppningsvis innan 

sommaren. Det finns önskemål om att delta digitalt. Det blir en kombinerad 

konferens både fysiskt och digitalt. Förhoppningsvis väljer ändå många att 

delta fysiskt. 28–29 september i Karlskrona kommer seminariet vara. 

 

4. Kommunala Lantmäteridagarna hösten 2022 

Kommunala Lantmäteridagarna 2022 blir 16–17 november på 

Ingenjörshuset i Stockholm. Arbetet med programmet är precis påbörjat. 

 

5. Föreningsnytt. Kommittéutvecklingsdag, se särskild bilaga.  

Vilket stöd förväntar sig kommittéerna från styrelsen och hur kan 

kommittéerna stödja styrelsen i sitt arbete? 

Det hade varit bra att veta vilka som är med i styrelsen. Göran Werner är 

vår kontaktperson i styrelsen. Förslag om att bjuda in Göran W till ett 

kommittémöte. Göran W skulle kunna ge oss en inblick i styrelsens arbete. 

Förslag på att någon från styrelsen skulle kunna delta på våra konferenser. 

Vill kommittéerna öka sitt samarbete och utbyte sinsemellan, och hur 

skulle sådant samarbete/utbyte kunna se ut? (t.ex. mellan 

internationella kommittén och de andra kommittéerna för att främja 



 

 

internationellt utbyte i specifika frågor eller för internationella inslag 

på våra konferenser. 

Den internationella kommittén hade varit intressant att träffa och eventuellt 

ha utbyte med. Kanske använda deras kontakter för att hitta internationella 

föreläsare. Vi skulle kunna ha utbyten mellan samtliga kommittéerna om 

saker som fungerar för andra kommittéerna. Exempelvis så har Mark & 

Exploateringskommittén en app som används i anslutning till deras 

konferenser som vi är intresserade av.  

Att avsätta en gratis plats för någon annan kommitté att delta i konferenser 

skulle vara ett sätt att öka utbytet. 

Exempelvis årskongressen är en övergripande konferens där de olika 

kommittéerna kan träffas. Den typen av arrangemang tar tid och därför är 

det svårt att hinna med att delta. 

 

Vilket stöd efterfrågar kommittéerna i arbetet med att genomföra 

föreningens kurser och konferenser? 

Vi ser inte att styrelsen är med i vårt arbete vad gäller kurser och 

konferenser men tycker inte heller att behovet finns. Det är framför allt 

Mötesledarna som vi samarbetar direkt med. Håkan Bergeå hjälper till med 

budgetfrågor m.m. under planeringen av konferenserna och det fungerar 

bra. 

 

Hur marknadsför vi föreningen ännu mer och hur kan kommittéernas 

arbete var en del av det? 

För att nå ut till mindre kommuner så ska arbetsgruppen för 3D-seminariet 

ta hjälp av Marianne Leckström med utskick via SKR för att sprida 

information om seminariet. Vi skulle kunna arbeta med att synas och 

marknadsföra varandras konferenser där det finns en koppling. Exempelvis 

så finns det en koppling mellan våra ämnen och mark och exploatering. Bra 

kvalitet på våra konferenser är också ett sätt att marknadsföra oss. Jobba 

med utvärderingarna så konferenserna blir ännu bättre.  

 

Övrigt ni vill förmedla gällande kommittéutvecklingsdagen 

Kommittéutvecklingsdag på en enklare nivå hade varit bra. Det får inte ta 

för mycket tid i anspråk då kan det bli svårt att delta. Det får gärna vara ett 

digitalt möte så det inte är tid som går bort i restid. 

 

6. Val av ny kommittéledamot, Elisabeth Ledin 

Elisabeth Ledin väljs enhälligt. Elisabeth kommer att tillhöra 3D-gruppen. 

 

7. Ansvarsområden inom kommittén 

- ledamot i tidskriften Stadsbyggnads redaktionsråd  



 

 

Lennart Moberg 

 

- sekreterare 

David Svantesson 

 

- ordförande 

Lisa Klason 

 

- vice ordförande  

Lennart Moberg 

 

8. Förslag till nya kommittémedlemmar 

Främst är det 3D-gruppen som skulle behöva bli någon till. Förslag på nya 

medlemmar emottages. De som ingår i 3D-gruppen får själva känna om de 

hinner vara med och arrangera lantmäteridagar också.  

Till nästa år behöver vi även ha in en ersättare till Lennart som planerar att 

bli pensionär. 

 

9. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Lisa kollar igenom vilka av de som är anmälda till konferensen som är 

intresserade av att skriva en artikel. Eventuella idéer lämnas till Lennart. 

 

10. Ev. skrivelse om nytt handläggningssystem för lantmäteriförrättningar 

Vi diskuterar att göra en skrivelse för att uppmärksamma Lantmäteriet på 

hur viktig frågan med nytt handläggningssystem är även för de kommunala 

lantmäterimyndigheterna. Lisa skriver ett utkast tillsammans med Maria S 

och Magnus E. Utkastet skickas sedan till Pauline, Emelie och David för 

synpunkter. 

 

11. Övriga frågor 

Resan till Kiruna planeras till nästa vår. Lisa kollar vilken budget vi har. 

Pauline och Emelie kollar vad vi planerade att göra på den resan som blev 

inställd. 

 

12. Nästa sammanträde 

13 september kl. 09:00 

 


