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KLM styrgrupp

• Vad är KLM styrgrupp?

• Vilka är vi?

• Hur jobbar vi?



KLM styrgrupp

Ledamöter:
- Martina Z Olsson KLM Lund
- Cecilia Gran KLM Malmö
- Sara Engström Askelin KLM Stockholm
- Patrik Renfors KLM Trollhättan
- Mattias Persson KLM Örnsköldsvik
Suppleanter:
- Angelica Oscarsson KLM Jönköping
- Helena Lindholm KLM Västerås
Adjungerat från SKL:
Marianne Leckström
Elisabeth Roos - sekreterare 



Avtal KLM-Division F

• Varför nytt avtal?

• Mål? Vad handlar avtalet om?
- Definiera vad är det vi betalar som ersättning till SLM

- Omförhandling av beloppet för Trossen



Avtal KLM-Division F

• Stöd för förrättningshandläggning - förhandlingar pausade i 
avvaktan på att övergripande frågor om KLM-SLM relation och 
samarbete avgörs.

• Befintliga avtal gäller även för 2018, dock med beloppet sänkt 
från 4,1 (2017 års nivå) till 2,4 miljoner kronor.

• Avtalen ska sägas upp senast sista juni om de inte ska gälla ett 
år till

• För Trossen förhandlades sänkning till 5% av intäkterna. 
Kostnader för Geosecma ligger kvar. 



Saktaxa

• Cecilia Gran medverkar i taxegruppen

• Förslag att införa saktaxor på avstyckningar och 
fastighetsregleringar som berör en- och tvåbostadsfastigheter 
(ej hyreshus) upp till 10 000 m2

• kravet för att en förrättning ska debiteras med saktaxa att det 
inte föreligger någon tvist eller oklarheter om ersättning mm

• 3D fastighetsbildning och ägarlägenheter debiteras även i 
fortsättning enligt timtaxan

• saktaxor föreslås gälla även i så kallade blandförrättning, , som 
utöver saktaxedebiterade åtgärder även innefattar åtgärder 
som ska tidsdebiteras



Saktaxa fortsättning

Övriga åtgärder som föreslås att debitera enligt saktaxa:

• Alla sammanläggningar

• Registrering av andelstal enligt 24 a § AL

• Fördela andelstal enligt 42 a § AL

• Godkänna överenskommelse enligt 43 § AL

• Avvisande av ansökan om förrättning (fr o m 1 feb 2018)



Saktaxa fortsättning

• Saktaxor ska i s f gälla förrättningar där ansökan inkom efter 1 
januari 2019. Pågående förrättningar debiteras utifrån vid 
varje tillfälle gällande timpriser, om inte överenskommelse om 
fast pris träffats. 

• Det ska även efter införande av saktaxor vara möjligt att träffa 
överenskommelse om fast pris för hela förrättningar (bra för 
blandförrättningar)



Nytt HLS (Handläggningstöd)

• Hösten 2017 beslutades att Lantmäteriet ska inte vara 
systemleverantör för ny handläggning

• Vad innebär det? Olika tolkningar….

• Vad gör vi (KLM)?



Användarstöd

• Användarstöd inom KLM

- Plan och Tätortnätsverk är exempel för lyckad projekt

- Kan vi göra något liknande för andra frågor?

- Hur säkerställer vi enhetlig lagtolkning av KLM och 
Lantmäteriet?



Arbetsmarknadsgruppen

• Gemensamt med SLM deltagande på gymnasiemässor

• Presentationsmall för besök av barn och studenter 
(använd gärna!)

• Information folder om KLM lantmätare som yrke (på 
gång) 

• Vad mer?

• Facebook sida:

www.facebook.com/klmsverige

• Instagram konto

https://www.instagram.com/klmsverige/

http://www.facebook.com/klmsverige
https://www.instagram.com/klmsverige/

