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Nämndens ansvar och uppgifter 

Lantmäterinämnden utövar huvudmannaskapet för den kommunala lantmäteri-
myndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommu-
nal lantmäterimyndighet. 
  
Nämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla tillstånd 
att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls och ska bevaka att lantmä-
terimyndighetens arbetsuppgifter väsentligen begränsas till förrättningsverksam-
het och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten. Vidare an-
svarar nämnden för arkivhållning av kartor, ritningar och handlingar inom sitt 
verksamhetsområde. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Verksamhetens arbete har bedrivits med gott resultat under det första halvåret. 
Ärendebalansen och ekonomin är god, likaså måluppfyllelsen. Handläggningsti-
den har successivt kortats ner. Arbetet med digitaliseringen och övrig effektivise-
ring av processerna har fortgått enligt plan. 
  
Covid-19 har haft begränsad inverkan på verksamheten men något färre ansök-
ningar om fastighetsbildning har inkommit i år jämfört med samma tid förra året. 

Nämndens utvecklingsområden 

Kvalitet och effektivitet 

Nämndens kvalitetsarbete fokuserar på att ge invånare, företagare och verksam-
hetsutövare en god service. Den planerade tillväxten har hittills inte skett i den 
takt som förväntades och nämnden har därför inte fått in den mängd mer omfat-
tade förrättningar som väntades. 
  
I syfte att förbättra kvalitet och effektivitet samt uppnå målet med en god service 
arbetar verksamheten med att kontinuerligt utveckla arbetssätten. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av lantmä-
terinämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. 
  
Prognosen för lantmäterinämndens mål är att nämndmålet uppnås. Prognosen 
för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. 
För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade ar-
betssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
  
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan. 
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Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål 
Måluppfyl-
lelse 

Det är attraktivt 
och tryggt att leva 
och verka i Täby 

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.  Upp
nått 

 

Kommentar Prognosen är att målet uppnås. 
 
Målet mäts med hjälp av tre indikatorer. 
 
För indikatorn Verksamheten uppnår god kundnöjdhet (egen enkätunder-
sökning) är prognosen att indikatorvärdet på minst 70 % uppnås. 
 
För indikatorn Handläggningstid för lantmäteriförrättningar efter komplett 
ansökan är prognosen att indikatorvärdet på högst sex månader uppnås. 
 
För indikatorn Handläggningstid för lantmäteriförrättningar (gäller inte 3D) 
efter komplett ansökan av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder är 
prognosen att indikatorvärdet på höst 12 veckor i minst 75 % av förrättning-
arna uppnås. 
 
Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet 
för indikatorerna utvecklats hittills. Fullständig redovisning görs i samband 
med årsredovisningen. 

Analys av måluppfyllelsen 

Verksamheten följer upp utfallet av indikatorerna månadsvis samt arbetar aktivt 
med kundenkäter i avslutade ärenden. Det görs även en aktiv prioritering av 
ärenden för att optimera handläggningen. Digitala verktyg används i den utsträck-
ning det är möjligt. Sammantaget ger detta prognosen att målet uppnås vid årets 
slut. 
  

Ekonomi 

  
Lantmäterinämndens budgeterade nettokostnader uppgår till  2,5 mnkr, vilket 
motsvarar 0,1 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. 
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LMN Utfall juli 
Budget 

juli 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Avvikelsepro-

gnos helår 

(mnkr) 2020 2020 2020 2020 mnkr % 

Intäkter 2,00 1,72 3,0 3,0 0,0 0 % 

Kostnader -2,5 -3,3 -4,5 -5,5 1,0 18 % 

Nettokostnader -0,5 -1,6 -1,6 -2,5 1,0 39 % 

Prognosen för Lantmäterinämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 1 mnkr 
vilket motsvarar 39 % av budgeterade nettokostnader. 
Den positiva avvikelsen förklaras av att fler ärenden har avslutats än beräknat 
samt att en del kostnader har minskat p.g.a. covid-19. 
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