
Vi utför lantmäteriförrättningar



Fakta kompetenshistoria, sammansättning och 
utveckling

• 1995-98 Övertalighet av lantmätare
• 2005 Balans av lantmätare..?
• 2015 Stort underskott…

• Vi rekryterar och utbildar runt 100/110 nya medarbetare varje år 
sedan 2006/07. Lång upplärningstid (många år).

• Vi tappar varje år fler medarbetare än vi förmår återanställa 
• Idag går i snitt 70 medarbetare till andra arbetsgivare varje år. 

Till kommuner gick 2015 gick 50 medarb. 

• Vi är idag runt 100 flm för få i verksamheten.
• Det är en mycket stor brist på handläggare för medelsvåra och 

svåra ärenden. Dessa ärendetyper ökar från år till år i antalet. 
2005 fanns drygt 300 flm som arbetat mer än nio år vid mynd. 

• Idag har mer än hälften av våra flm har arbetat fyra år eller 
mindre.



Otillfredsställande prestation

• Leveranstider ökar 
Färre handläggare totalt. 20-30 köveckor innan handläggare utses
Förra året stort fokus äldre ärenden. Kritik JO/JK

• Handläggningstider ökar
Ökad tidsåtgång per handläggare 
Mycket tid går till handledning av medarbetare

• Priser ökar
Ökad tidsåtgång per handläggare
Ökade kostnader (löner, kompensförsörjning)



Vad vi gjort hittills: 
Rekrytering och kompetensutveckling

• Karriärtrappan flm och riktade lönesatsningar infört
• Funktionschefer, för ett mer närvarande ledarskap
• Utvecklat Lantmätarakademin för att kunna rekrytera personal 

med annan slags kompetens
• Mycket resurser, tid och pengar går till ständig 

kompetensförsörjning och utveckling
• Nedläggning av mindre kontor
• Rekrytering av förrättningsassistenter
• Riktat arbete mot högskolor för att behålla och öka antalet 

utbildningsplatser
• Försök att återanställa tidigare medarbetare





Vad vi gjort hittills: 
Arbetssätt och uppföljning

• Produktionsutjämning och central ärendefördelning är infört på 
alla enheter

• Teamarbete istället för enhandläggning är under genomförande
• Vi har förstärkt vår mätningskompetens och infört mätpooler

som det går att avropa uppdrag från (b la genom att avveckla 
delar av Naturvårds-uppdraget)

• Vi gör alla samarbetsformer med kommuner mer enhetliga
• Enhetliga öppettider och tidsbokning/flm.
• Organisationsanpassning (2 regioner 11 enheter)
• Vi mäter nyckeltalen kötider, leveranstider och typer av ärenden 

på ett systematiskt sätt
• Vi prioriterar enhetligt våra inkommande ärenden
• En adress in och e-ansökan införs 2016





lantmateriet.se

Förrättningsprocessen



Utveckling teamarbete i förättningsprocesserna
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Pågående ärenden region NordVäst /enhet / funktion



Kötid => Innan handläggare utses, nu 30 veckor
Handläggande tid => medel 21 veckor



Lantmäteriet Fastighetsbildning


