
PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-09 

LANTMÄTERINÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Onsdagen den 9 december 2021 klockan 17.50-18.22 
Triften , Enebybergs Gård , Rosenvägen 39. 

Sven Fjelkestam (L), ordförande 
Birger Carlsson (M) tjänstgör för Mikael Jensen (M), 1 :e vice ordförande 
Leif Odselius (L) tjänstgör för John van den Tempel (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Wångstedt (C) 

Nämndsamordnare Annelie Larsson, lantmäterimyndighetschef Olle Palmer. 

§§ 23-27 

Fredag den 10 december 2021. 

__ tAd-~ 
Annelie Larsson 

6-Wtt )~k~ 
Sven Fje kesta (L) 

J1t ~ Wrl-?r ~ -!ft 
Stefan Wångstedt (C) 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ LANTMÄTERINÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 2021-12-09 Överklagandetiden går ut 2022-01-03 

Anslaget sätts upp 2021-12-10 Anslaget tas ned 2022-01 -04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Arkiv plan 4 

Underskrift Annelie Larsson 

https://17.50-18.22
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-12-09 

LANTMÄTERINÄMNDEN 

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

Lantmäterinämnden utser Stefan Wångstedt (C) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll fredag den 10 december 2021. 

Lantmäterinämndens beslut 

Lantmäterinämnden godkänner protokolljusterare och dagordning enligt ovan. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-09 

LANTMÄTERI NÄMNDEN 

§ 24 Anmälningsärenden 

Protokoll från lantmäterinämndens sammanträde den 27 oktober 2021 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

just.sign: ................................ . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-09 

LANTMÄTERI NÄMNDEN 

Dnr LMN 2021/12-04 

§ 25 Intern kontrollplan 2022 för lantmäterinämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Lantmäterinämnden har ansvar för den 
interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna kontrollplanens 
granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. 
Lantmäterinämndens förslag till intern kontrollplan 2022 omfattar följande riskområden: 

• Upphandling 
• Fakturering enligt ramavtal 
• Aktuella öppna ärenden 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021. 

Lantmäterinämndens beslut 

Lantmäterinämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2022 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021. 

just.sign: ........ .. ..... ... ..... ......... . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-12-09 

LANTMÄTERI NÄMNDEN 

Dnr LMN 2021/13-04 

§ 26 Årsbudget 2022 för lantmäterinämnden 

Kommunfullmäktige har behandlat Verksamhetsplan 2022 (VP 22) med budget för år 
2022. Enligt fullmäktiges beslut uppgår lantmäterinämndens budget till 1,6 mnkr för 
2022. Med utgångspunkt från VP 22 har förslag till årsbudget för lantmäterinämnden 
utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av lantmäterinämndens 
verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår nämnden besluta enligt förslag från kommunledningskontoret med 
följande tillägg: 
{. ..}samt önskar infor kommande budgetår attfå delta i budgetarbetet på ett tidigare 
stadium. 

Ordförande frågar lantmäterinämnden ifall nämnden kan bifalla förslag till beslut med 
tillägg och finner att så är fallet. 

Lantmäterinämndens beslut 

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget 2022 daterad den 29 

november 2021, samt önskar inför kommande budgetår att få delta i budgetarbetet på ett 
tidigare stadium. 

just.sign: ..... ........... .. ... .. ....... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-12-09 

LANTMÄTERI NÄMNDEN 

§ 27 Övriga frågor 

Lantmäterimyndighetschef Olle Palmer kommer direkt efter avslutat sammanträde att 
hålla en föredragning om Lantmäterimyndighetens verksamhet och historia. 

Nästa sammanträde äger rum den 24 mars 2022. 

Ordförande önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 


