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Låt Sunne kommun bli ett gott exempel!
KS2019/415/01
Surme kommun och Lantmäteriet har ett mångårigt samarbete via den filial
Lantmäteriet hyr i kommunens lokaler.
Vi har nu, med kort varsel, fått information om att Lantmäteriet avser
avsluta samarbetet. Vi vill med denna skrivelse uttrycka vår oro över
beslutet.
Den service Lantmäteriet har givit lokalt i Sunne har varit och är mycket
värdefull för invånare, företag och för kommunen som organisation.
Lantmäteriet är en viktig aktör inom samhällsbyggnadsprocessen. Att dra
sig ur ett samarbete som syftar till en effektiv samhällsbyggnadsprocess
bekymrar oss.

Filialens öppettider har minskat och är sedan några år begränsad till enbart
en dag per vecka. Denna dag är dock välbesökt av invånare. Sunne är, sett
till kommunstorlek, en kommun med ovanligt många förrättningar varje år.
Under öppettiderna löser kommunens handläggare också aktuella
fastighetsfi-ågor i samråd med Lantmätaren på ett enkelt och smidigt sätt.
Samarbetet har även inneburit en korsbefruktning. Lantmätarens närvaro

har ökat vår kompetens i fastighetsrättsliga frågor, vilket bland annat
medfört att vi löpande servar våra invånare med att svara på enklare
fastighetsanknutna frågor. Frågor som egentligen ankommer på
Lantmäteriet. På motsvarande sätt har Lantmätaren fått kunskap om och

inblick i kommunens verksamhet, ofta i ett tidigt skede och på ett sätt som
möjliggjorts tack vare den lokala närvaron.
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Sammanfattningsvis
Samarbetet är och har varit ett utmärkt exempel på god samverkan mellan
en statlig myndighet och kommun, så vi ser gärna att ert beslut omprövas.

Vår uppfattning är att vårt samarbete istället skulle kunna tjäna som
förebild i fler kommuner!
Vårt förslag är att tillsammans med er starta ett pilotprojekt för att senare
kmma utvärdera om den modell som vi har är ett vinn-virm koncept för
båda parter.
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