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1. Sammanfattning 

Den 3 februari hälsade generaldirektören de nya medarbetarna välkomna till 

Lantmäteriet genom en enklare invigning där alla medarbetare i Kiruna del-

tog. 

Trots den pågående pandemin har arbetet med att skapa en verksamhet som 

ska bidra till en enhetlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess gått i enlig-

het med plan. Medarbetare har utbildats och introducerats och sedan januari 

drivs verksamheten som ordinarie linjeverksamhet. 

En återstående och viktig fråga inför 2021 är samlokaliseringen i gemen-

samma lokaler. 

2. Inledning och bakgrund 

I budgetpropositionen 2018 meddelade regeringen sin avsikt med att stärka 

den statliga närvaron i landet (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 2 avsnitt 5.5). 

Riksdagen har tidigare tillkännagett för regeringen att man bör pröva lokali-

sering av statliga myndigheter under regeringen till andra delar av landet 

(bet. 2015/16: FiU25, rskr. 2015/16:208) samt att regeringen ska pröva möj-

ligheterna att omlokalisera myndigheter (bet. 2015/16:NU17, rskr. 

2015/16:201).  

Riksdagen beslutade att öka anslaget 1:6 Lantmäteriet under utgiftsområde 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpo-

litik med 45 miljoner kronor för att möjliggöra en utökning av antalet ar-

betstillfällen i Kiruna (bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:83). 

2.1 Uppdraget 

Lantmäteriet fick i uppdrag av regeringen att förstärka myndighetens verk-

samhet i Kiruna genom att utöka antalet arbetstillfällen inom myndighetens 

nuvarande verksamhetsområde. Förstärkningen syftade till att skapa förut-

sättningar för en fortsatt enhetlig, effektiv och digitaliserad samhällsbygg-

nadsprocess.  

Lantmäteriet ska delredovisa konsekvenserna av uppdraget till regeringen 

(Finansdepartementet) senast den 30 november 2019 och den 31 oktober 

2020. Den första rapporten lämnades in till Finansdepartementet den 11 ok-

tober 2019. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021. Av redovis-

ningen ska de verksamhetsmässiga, personalmässiga och ekonomiska kon-

sekvenserna framgå. 
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3. Verksamhetsmässiga konsekvenser 

3.1 Verksamhet 

Efterfrågan på Lantmäteriets information har under senare tid ökat och eta-

bleringen av Kundcenterfunktionen i Kiruna har bidragit till att vi fortsatt 

kunnat hålla en hög servicenivå och ett enhetligt bemötande. Verksamheten 

i Kiruna är en del av Kundcenters större organisation där övriga medarbe-

tare sitter i Gävle. 

Introduktionen för medarbetarna inom Samfällighetsföreningsregistret gick 

bra och man kom snabbt igång med handläggningen. Det har medfört att 

handläggningstiderna fortsatt har kunnat hållas inom uppsatta målnivåer.  

Utbildningen av informationsutvecklarna har pågått under hela första halv-

året 2020. Arbetet med att höja kvalitén i våra register kommer att bli syn-

ligt under hösten men den stora effekten kommer under nästkommande år 

och framåt. 

Systemutvecklarna arbetar tillsammans med kollegorna i Gävle med hela 

Lantmäteriets systemutveckling. 

När verksamheten startade bedrevs den i projektform men sedan januari 

2020 har den gått över till ordinarie linjeverksamhet. Projektet syftar nu till 

att stödja vid behov. 

Sammantaget har etableringen av de nya tjänsterna varit positiv för sam-

hället och våra kunder. Introduktionen av de nya medarbetarna inom de 

olika verksamhetsområdena har fungerat bra och verksamheten löper nu på 

som förväntat.  

3.2 Kommunikation 

Under året har vi fortsatt att synliggöra Lantmäteriet som en attraktiv arbets-

givare i Kiruna. Vi ser att det är viktigt för den långsiktiga rekryteringen och 

för de eventuella behov som kan uppstå framöver. 

När den halvårslånga utbildningen av 20 nyanställda informationsutvecklare 

inleddes i januari 2020 uppmärksammades det av lokalmedierna i Kiruna. 

Även Högskolan i Gävle, som vi samarbetat med kring utbildningen, mark-

nadsförde satsningen i sina kanaler. 

För att berätta om våra nya verksamheter i Kiruna har ett par medarbetare 

varit synliga på Lantmäteriets Instagramkonto en vecka vardera. Där har de 

skildrat yrkesvardagen i syfte att få fler att intressera sig för Lantmäteriets 

verksamhet och se oss som en tänkbar arbetsgivare. 

I februari uppmärksammades att alla nya medarbetare var på plats genom att 

generaldirektören och projektledaren besökte Kiruna-kontoret för en enklare 

invigning. 
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4. Personalmässiga konsekvenser 

4.1 Bemanning 

Följande tjänster etablerades i Kiruna under slutet av 2019 och i inledningen 

av 2020. Rekryteringsprocessen pågår för ytterligare två systemutvecklare. 

I tabellen nedan syns det aktuella personalläget per den 31 september 2020 

samt de förändringar som skett under året.  

Tabell 1Visar aktuellt personalläge per den 31 september 2020. 

Tjänst  Antal anställda 

1 okt 2020 

 

Antal  

som slutat under 

året 

(1 jan – 1 okt) 

Antal som börjat 

under året 

(1 jan – 1 okt) 

Handläggare Kundcenter 13 1 0 

Funktionschef Kundcenter 1 0 0 

Funktionschef SFR 1 0 0 

Systemtekniker Driften Data-

center 

0 0 0 

Systemtekniker Driften IT-ar-

betsplats 

1 0 0 

Handläggare SFR 9 3 3 

Funktionschef Informations-

utvecklare 

2 1 1 

Informationsutvecklare 21 0 0 

Systemutvecklare 4 0   0* 

Antal tjänster 52 5 4 

* Rekrytering pågår.  

 

4.2 Utbildning och introduktion 

Lantmäteriet tecknade ett samarbetsavtal med Högskolan i Gävle för en 

grundutbildning i form av ett antal högskolekurser för att ge de 20 nya in-

formationsutvecklarna en bas att stå på. Utbildningen genomfördes under 

första halvåret 2020. 

För de övriga tjänsterna har introduktion och upplärning i huvudsak skett på 

plats i Kiruna men också genom besök i Gävle och Norrtälje. Erfarna med-

arbetare har under våren varit på plats i Kiruna för upplärning och stöd.  

Utbildning, introduktion och handledning har gått enligt plan trots resestopp 

till och från Kiruna sedan mitten av mars på grund av rådande pandemi. Vi 

har istället använt oss av Skype och video.   
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5. Ekonomiska konsekvenser 

5.1 Budget 

För den utökade verksamheten i Kiruna har Lantmäteriet tilldelats en per-

manent anslagsfinansiering på 45 miljoner kr. För verksamhetsåret 2020 

budgeterades 47 miljoner kr med anledning av kompetensutveckling, om-

byggnad och anpassning av lokaler. 

Den ekonomiska prognosen för helåret är att projektet kommer att underför-

bruka tilldelade anslagsmedel med 1 miljon kr. Det med anledning av rå-

dande omständigheter med anledning av pandemin. 

Tabell 2 Visar den totala kostnaden för verksamheten i Kiruna 

Totala kostnader 

(MSEK) 

Budet 2020 Utfall 

t o m sept  

2020 

Budget 

2021 

Summa 47 33 45 

 

5.2 Lokaler 

Lokalerna som Lantmäteriet hade innan etableringen av de nya arbetstill-

fällena räckte inte till i samband med utökningen. Därför har vi under året 

hyrt tillfälliga lokaler i närliggande byggnad. Lokalerna inrymde sedan tidi-

gare Radiotjänst AB. Under året har Lantmäteriet analyserat hyresmark-

naden i Kiruna vilket har resultat i att vi kommer att samlokalisera hela vår 

verksamhet i Radiotjänst AB:s gamla lokaler. Förhandlingar om ombygg-

nation och hyresnivåer pågår. 

 

 

 

 

 

 


