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LANTMÄTERI NÄMNDEN 

§ 19 Val av protokolljusterare, fastställande av justeringsdag och 
godkännande av dagordning 

Lantmäterinämnden utser John van den Tempel att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll onsdag den 28 oktober 2021. 

Lantmäterinämndens beslut 

Lantmäterinämnden godkänner protokolljusterare och dagordning enligt ovan. 
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LANTMÄTERI NÄMNDEN 

§ 20 Anmälningsärenden 

Protokoll från lantmäterinämndens sammanträde den 16 september 2021 anmäls och 
läggs till handlingarna. 
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LANTMÄTERI NÄMNDEN 

Dnr LMN 2021/11-04 

§ 21 Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för 
lantmäterinämnden 

Lantmäterinämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2021. 

Utfall per september innehåller lägre intäkter på grund av eftersläpning av fakturering 
samt att fler ärenden förväntas avslutas under andra halvan av året. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2021. 

Lantmäterinämndens beslut 

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per september 2021 med 
årsprognos för lantmäterinämnden enligt tjänsteutlåtande daterad den 15 oktober 2021 

och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade 
budgetuppföljning per september 2021. 
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LANTMÄTERI NÄMNDEN 

§ 22 Övriga frågor 

Lantmäterimyndighetschef Olle Palmer informerar om en föredragning vid kommande 
nämndsammanträde 

Stefan Wångstedt (C) ställde en fråga om det upplevs att kunderna är nöjda och om 
väntetiderna just nu. Lantmäterimyndighetschefen Olle Palmer bevarar frågorna. 

Nästa sammanträde äger rum den 9 december 2021. 
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