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Yt t r ande över bet änkandet St ar kare kom m uner m ed kapacit et
at t klar a välfär dsuppdraget (SOU 2020:8)

Utifrån de intressen som Lantmäteriet har att bevaka tillstyrker myndigheten de
förslag som presenteras i betänkandet. Nedan redovisas ett antal omständigheter
som bör beaktas som har direkt påverkan på myndigheten och synpunkter avseende
utvalda delar som rör Lantmäteriets verksamhetsområde.

En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna
Lantmäteriet tillstyrker att den nationella infrastrukturen måste omfatta även
kommuner.

Strukturella åtgärder
ST ÖD OCH IN CIT A MEN T FÖ R ST RA T EGISK SA MVERKA N OCH FRIVILLIG
SA MMA N LÄ GGN IN G A V KO MMUN ER

Lantmäteriet tillstyrker tesen om att strategisk samverkan ger mer effekt, utifrån
erfarenheter från arbetet med bland annat Geodatarådet.
Vi ser en direkt påverkan på Lantmäteriets verksamhet gällande
kommunsammanläggningar. En sådan åtgärd skulle innebära omfattande och
kostsamma arbetsinsatser för Lantmäteriet. Lantmäteriet ansvarar för
redovisningen av Sveriges administrativa indelning och när kommungränser ändras
innebär det att ändringar behöver göras i Fastighetsregistret och i andra närliggande
register och system. Som exempel kan nämnas att en kommunsammanläggning
innebär namnändring på samtliga berörda fastigheter, vilket i sin tur även påverkar
alla organisationer som använder fastighetsinformation i sin verksamhet t.ex.
Skatteverket, Kreditinstitut, kommunal verksamhet, exploatörer osv.
Fastighetsbeteckningar är ett nyckelbegrepp i ett stort antal verksamheter. Även
ortnamnen påverkas av ändringar i kommunbenämningar, dels avseende
traktnamnen, som ska vara unika inom varje kommun och därför kan behöva
ändras vid sammanläggningar, dels för att ortnamnsinformationen är strukturerad
utifrån kommun i våra system och produkter som då behöver uppdateras.
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När det gäller samverkan mellan kommuner ska det vara tydligt vilken kommun
som agerar och med vilket mandat. Vid t.ex. ajourföring av register, vilket är en
form av myndighetsutövning, är det viktigt att veta vilken av de inblandade
kommunerna som står för registreringen.
Lantmäteriet utövar formell tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna.
Verksamheten inom de kommunala lantmäterimyndigheterna styrs av bl.a.
tillståndsvillkoren i lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet (KLMlagen) och tillståndsvillkoren ligger också till grund för den formella tillsyn som
Lantmäteriet utövar över de kommunala lantmäterimyndigheterna. Vilken
påverkan förslaget kan komma att få vad gäller de kommunala
lantmäterimyndigheternas organisation och verksamhet, samt vilka verkningar som
därav kan följa för dels den tillsynsverksamhet som bedrivs av Lantmäteriet, dels
den tillsynspraxis som har bildats på området sedan KLM-lagens ikraftträdande,
framkommer inte genom det remitterade underlaget. Enligt Lantmäteriets
uppfattning behöver denna fråga utredas ytterligare.
KOMMUN ERN A S DIGIT ALISERIN GSA RBET E

Lantmäteriet tillstyrker utredningens förslag om tillsättande av ett rättsligt
beredningsorgan som löpande ska ta fram beredningsunderlag, vilket är helt i linje
med förslagen från Lantmäteriets regeringsuppdrag om en obruten digital
samhällsbyggnadsprocess.
Lantmäteriet tillstyrker utredningens bedömning att DIGG bör ges i uppdrag att
stödja kommunernas digitaliseringsarbete.
ÖVRIGA FÖ RSLA G OCH BEDÖMN IN GA R

Angående utredningens förslag att Tillväxtverket ges i uppdrag att i samverkan
med Boverket, Trafikverket och regionerna stödja strategisk planering i
kommunerna för hållbar utveckling anser vi att Länsstyrelsen också borde ingå.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg.
I den slutliga handläggningen av ärendet har också deltagit biträdande
generaldirektör Anders Lundquist, ledningsgruppen för division Geodata samt
uppdragsledare Malin Klintborg, strategichef Per Sörbom, enhetschef Martin
Lidberg, verksamhetsstrateg Magnus Forsberg, tf sektionschef Johan Linjer och
geodatasamordnare Karin Neland, den sistnämnda föredragande.
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