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Regeringens uppdrag till Statskontoret

1. Utreda vilka åtgärder som Lantmäteriet har vidtagit för att komma till rätta med 
problemet med långa handläggningstider i fastighetsbildningen och bedöma vilken 
effekt åtgärderna har haft.

2. Utvärdera hur organiseringen av fastighetsbildningen i en statlig och ett antal 
kommunala lantmäterimyndigheter fungerar utifrån kraven på en enhetlig, rättssäker 
och effektiv fastighetsbildning.

Statskontorets utgångspunkter för analysen:

▪ Organiseringen inte utvärderad sedan ”KLM-lagen” infördes 1996

▪ Sammanhållen statlig lantmäterimyndighet sedan 2008

▪ Ett kunskapsunderlag för regeringens fortsatta överväganden

▪ Ingen omprövning av organiseringen



Lantmäteriets åtgärder för kortare handläggningstider

▪ Många åtgärder men inte tillräckligt kraftfullt 
inriktade på att förkorta handläggningstiderna 

▪ Ändå nödvändiga och relevanta för att hantera 
verksamhetens utmaningar och uppå målen 
med den sammanhållna SLM

– Bättre utnyttjande av personalresurser

– Mer enhetlighet i behandlingen av sakägare

– Bättre styrning och uppföljning

▪ Regeringens mål (högst 40 v) kommer inte att 
nås till juli 2018

▪ Kortare handläggningstid för bostadsärenden,
nya bredbandsärenden i tid

▪ Antalet äldre ärenden minskar

10

36

50

80

40

0

20

40

60

80

100

120

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Totalt

Juni 2017, samtliga Juni 2017, nya bostäder Mål juni 2018, samtliga

Genomsnittlig handläggningstid i veckor för 
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Det delade huvudmanna-
skapet och dess konsekvenser
▪ Unik konstruktion i förvaltningen

– Ett i princip identiskt uppdrag i förrättningsverksamheten 

– Villkorade tillstånd för KLM, ej delegerat till kommunerna

– Fastighetsbildning är i grunden ett statligt ansvar

▪ Myndigheterna har i övrigt olika uppgifter och förutsättningar

– Lantmäteriet har flera uppgifter och roller att hantera

– KLM förväntas stödja kommunen i plan- och byggprocessen

– Kommuner med egen lantmäterimyndighet har fördelar

▪ Höjda krav för att få bilda en KLM

– Gränsen för antal KLM nådd? Tydliga kriterier?

▪ Otydlig gräns för Lantmäteriets ansvar gentemot KLM

▪ Regeringen har fler och mer flexibla styrmedel gentemot 
Lantmäteriet



Skillnader mellan KLM

▪ Antal avslutade ärenden

▪ Typ av ärenden 

▪ Förrättningsintäkter 

▪ Prissättning/taxor

▪ Kompetensförsörjning

▪ Arbetssätt

▪ Prioriteringar och mål

▪ Handläggningstider och äldre ärenden

▪ Tid i förrättningsverksamheten

▪ …men skillnader även mellan KLM och SLM
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Personalresurserna utnyttjas inte 
effektivt

▪ Kompetensförsörjningen är en utmaning i 
fastighetsbildningen, men särskilt för Lantmäteriet

▪ Inlåsning och konkurrens om personal

▪ Inga möjligheter att avlasta varandra

▪ KLM är relativt väl försedda med personal

▪ Färre avslutade ärenden per förrättningslantmätare i 
KLM (22) än i Lantmäteriet (36)

▪ KLM lägger tid på stöd till kommunerna i plan- och 
byggprocessen
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Sakägare behandlas i vissa fall inte lika

▪ Svårt att bedöma rättssäkerhet – men goda förutsättningar för enhetlig 
rättstillämpning

▪ Offentligrättsliga avgifter – samma tjänst ska kosta lika mycket

▪ KLM får ta ut (och tar ut) lägre avgifter än de som Lantmäteriet föreskriver

▪ KLM har heller inget krav på ekonomisk redovisning – ingen transparens i 
prissättningen

▪ Ingen gemensam syn på ärendeprioritering – olika långa handläggningstider 



Brist på information om resultat och effektivitet

▪ Regeringen har under lång tid inte aktivt styrt och följt upp den samlade 
fastighetsbildningen

▪ Regeringen får begränsad information om KLM:s verksamhet och resultat

▪ Uppföljningen av KLM har överlåtits till Lantmäteriet – utan formellt uppdrag

▪ Tillsynen av KLM ger regeringen lite information

▪ Utifrån tillgänglig information: KLM fungerar över lag väl

▪ Tillståndet för KLM är villkorat – regeringen kan ställa krav på att KLM 
redovisar och återrapporterar verksamhetens resultat



Förslag till regeringen om organiseringen

▪ Utveckla resultatstyrningen för den samlade fastighetsbildningen

▪ Bredda tillsynen av de kommunala lantmäterimyndigheterna 

▪ Förtydliga innebörden av det statliga ansvaret för fastighetsbildningen

▪ Skapa förutsättningar för en mer enhetlig prissättning i förrättnings-
verksamheten och högre transparens i den ekonomiska redovisningen 

▪ Tydliggör vilket verksamhetsunderlag och vilken kompetens som krävs för 
att en kommun ska få inrätta en lantmäterimyndighet


