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1 Sammanfattning 

Vi har av Linköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
hantering av detaljplanehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Granskningen har syftat till att konstatera om samhällsbyggnadsnämndens hantering, 
styrning och uppföljning av framtagandet av detaljplaner är ändamålsenlig.  

Vår bedömning är att nämnden genom de riktlinjer och arbetssätt som etablerats för 
planprioritering möjliggör för att målet om god planberedskap kan uppfyllas. Vi kan 
även konstatera att målet för planberedskap förväntas uppnås under 2019.  

Nämnden bedöms delvis ha kontroll över behovet av detaljplaner. Nämnden tar del av 
befolkningsprognoser, dessa prognoser ligger till grund för målvärde för 
planberedskap. Vi anser dock att analysen kan utvecklas för att säkerställa att de 
bostäder som produceras överensstämmer med de behov som finns i kommunen 
utifrån andra faktorer. Analysen kan t.ex. kompletteras med analys av resurssvaga 
grupper och grupper med särskilda behovs möjligheter till bostad i kommunen.  

Detaljplaneprocessen finns dokumenterad och beskriven både i informationsmaterial 
riktat till medborgare och byggherrar samt i interna manualer. Informationsmaterial 
innehåller hela processen från planstart till laga kraft och eventuell överklagan. Den 
manual som är framtagen för medarbetare som arbetar i detaljplaneprocessen är 
utförlig och innehåller beskrivningar och checklistor för de olika delmomenten.  

Då det i dagsläget inte finns några färdigställda byggherredrivna planer kan vi inte med 
säkerhet göra en bedömning att dessa tas fram med samma krav på kvalitet och 
kontroll som kommundrivna planer. Vi kan dock konstatera att det vid framtagandet av 
rutiner och modeller för hur byggherredrivna planer ska genomföras inkluderats 
åtgärder som syftar till att säkerställa kvalitet i planerna. Vi kan även konstatera att 
kommunen, enligt de modeller som finns framtagna, kommer ha kontroll även över 
byggherredrivna planer.  

Nämnden har inte angett vad de anser vara en rimlig kötid eller handläggningstid för 
detaljplaner. Det har dock framkommit att nämnden har ansett att 
handläggningstiderna har varit för långa. Aktiva åtgärder har vidtagits för att korta ner 
tiderna genom att delegera fler beslut inom detaljplaneprocessen till förvaltningen. 

De långa handläggningstiderna för detaljplaner i kommunen indikerar att det arbetssätt 
som tidigare tillämpats för planhandläggning inte säkerställt att detaljplaneringen kan 
ske utan dröjsmål. Arbetssätt och rutiner har ändrats under 2019 men då dessa ännu 
inte fått genomslag på handläggningstiderna kan vi inte göra en bedömning av om de 
säkerställer framdriften. Vi anser dock att de nya rutinerna bör underlätta framdriften 
förutsatt att de tillämpas så som det är tänkt.  

Nämnden följer regelbundet upp detaljplaneringen. Uppföljningen sker av enskilda 
planer i samband med gransknings- och antagandebeslut samt på aggregerad nivå i 
samband med delår- och årsredovisning. Vi kan dock konstatera att 
detaljplaneprocessen inte följs upp i nämndens internkontrollplan. Vad som ska 
inkluderas i internkontrollplanen är beroende av vilken riskbedömning som nämnden 
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gör men då det skett flera ändringar i processen anser vi att den med fördel kan följas 
upp som en del av internkontrollen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har under granskningen framgått att 
detaljplaneprocessen inte har varit effektiv tidigare år framför allt på grund av (i) långa 
politiska processer samt (ii) att planeringen av framtagande av planer inte haft en tydlig 
koppling till nämndens internbudget. Ett förändringsarbete har påbörjats under 2019 
som syftar till att göra detaljplaneprocessen mer tidseffektiv och prioriteringsprocessen 
mer transparent. Vi kan dock inte uttala oss om effekterna av dessa förändringar i 
denna granskning då förändringarna är för nära i tid för att ha fått ett tydligt genomslag. 
Vår sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämndens hantering, 
styrning och uppföljning av framtagande av detaljplaner tidigare varit bristfällig rörande 
styrning då det saknats en tydlig prioritering kopplad till tillgängliga resurser. På grund 
av det pågående förändringsarbetet kan vi dock inte uttala oss med säkerhet om 
ändamålsenligheten av den nuvarande hanteringen av framtagandet av detaljplaner.  

 

Revisionsfråga  Bedömning  

Har nämnden säkerställt att målet om god planberedskap 
kan uppfyllas? 

Ja   

Har nämnden kontroll över behovet av detaljplaner? Delvis 

Har nämnden säkerställt en planprocess som omfattar 
delmomenten starta, planförslag, plansamråd, granskning, 
anta och vinna laga kraft? 

Ja 

Har nämnden säkerställt att så kallade byggherreplaner tas 
fram med samma krav på kvalitet och kontroll som 
kommundrivna planer? 

Inte möjligt att 
bedöma fullt ut  

Har nämnden en uppfattning om vad som dels är en rimlig 
kötid till att efterfrågade planarbeten startar, och dels är en 
rimlig handläggningstid för detaljplaner? 

Delvis 

Säkerställer utformningen och tillämpningen av 
planprocessen att framdriften av detaljplaneringen kan ske 
utan dröjsmål? 

Inte möjligt att 
bedöma fullt ut 

Har nämnden en regelbunden uppföljning av 
detaljplaneringen? 

Delvis 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

- Följa upp och utvärdera det pågående förändringsarbetet i 
detaljplaneprocessen.  

- Detaljplaneprocessen, inklusive byggherredrivna planer, inkluderas i nämndens 
riskanalys inför framtagande av internkontrollplan.  

- Utveckla analysen av behovet av detaljplaner. Ta fram analyser kring hur 
faktiska flyttkedjor ser ut i kommunen för att få ett konkret underlag med större 
användbarhet utifrån verkliga behov.  

- Upprätta rutin för delegationsredovisning där det är tydligt för varje enskilt 
beslutad plan att bedömningarna som gjorts på förvaltningsnivå harmoniserar 
med de rutiner som nämnden godkänt för byggherreplaner.  
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Linköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
hantering av detaljplanehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bl.a. för att utifrån kommunens översiktsplan ta 
fram detaljplaner för kommunens olika områden. Linköpings kommun har en kraftigt 
ökande befolkning vilket ställer krav på att planlägga befintliga och planerade områden 
i kommunen för bostäder, kommunal service, industrimark etc. 

Den kraftiga expansionen har medfört ett stort tryck på samhällsbyggnadsnämnden att 
ta fram detaljplaner och för närvarande upplever revisionen att det är svårt för 
samhällsbyggnadsnämnden att hinna med att detaljplanera kommunen i den takt som 
skulle behövas.   

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att samhällsbyggnadsnämndens detaljplanehantering behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen har syftat till att konstatera om samhällsbyggnadsnämndens hantering, 
styrning och uppföljning av framtagandet av detaljplaner är ändamålsenlig.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Har nämnden säkerställt att målet om god planberedskap kan uppfyllas? 

— Har nämnden kontroll över behovet av detaljplaner? 

— Har nämnden säkerställt en planprocess som omfattar delmomenten starta, 
planförslag, plansamråd, granskning, anta och vinna laga kraft? 

— Har nämnden säkerställt att så kallade byggherreplaner tas fram med samma krav 
på kvalitet och kontroll som kommundrivna planer? 

— Har nämnden en uppfattning om vad som dels är en rimlig kötid till att efterfrågade 
planarbeten startar, och dels är en rimlig handläggningstid för detaljplaner? 

— Säkerställer utformningen och tillämpningen av planprocessen att framdriften av 
detaljplaneringen kan ske utan dröjsmål? 

— Har nämnden en regelbunden uppföljning av detaljplaneringen? 

Granskningen avgränsas till samhällsbyggnadsnämndens hantering och framtagande 
av detaljplaner. 

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Plan och bygglagen 3 – 6 kap 

— Linköpings kommuns reglemente för 2019 
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— Linköpings kommuns budget för 2019 

— Linköpings kommuns översiktsplan 

— Linköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, ärendegranskning och 
intervjuer med berörda tjänstepersoner hos plankontoret inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommundirektör samt samhällsbyggnadsnämndens 
presidium.  

Rapporten är faktakontrollerad av tjänstepersoner på plankontoret samt 
samhällsbyggnadsnämndens presidium. 

3 Plan- och bygglag 

Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark 
och vatten samt om byggande. Bestämmelserna i lagen syftar till att, med hänsyn till 
den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig livsmiljö för människor i dagens 
samhälle och för kommande generationer.   

Inriktningen på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön anges i kommunens 
översiktsplan. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje 
kommun ska enligt plan- och bygglagen (kap. 4) ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men är viktig för 
kommunernas arbete med att ta fram strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.  

Den detaljerade planeringen av den fysiska miljön görs i detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Detaljplanering och områdesbestämmelser är kommunernas 
instrument för att reglera användningen av mark och vatten samt bebyggelse och 
byggnadsverk (4 kap. 1 §). Kommunen använder detaljplaner för att pröva om ett 
område är lämpligt för ny bebyggelse och/eller när bebyggelse ska förändras eller 
bevaras (4 kap. 2 §). Detaljplanen anger ramarna för prövning av framtida 
bygglovsärenden. En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men kan delegeras 
till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden om planen inte är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt.  

Processen för framtagande av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen kap. 5.  

Inför framtagande av förslag till detaljplan ska det beslutas om förslaget ska 
handläggas med ett standardförfarande eller utökat förfarande. Standarsföranandet 
används om planförslaget (i) är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsutlåtande, (ii) inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
stor betydelse eller (iii) kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om något av 
kraven inte uppfylls ska ett utökat förfarande användas (PBL 5 kap. 4§).  
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Organisation  

4.1.1 Politisk organisation  

Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun är den nämnd som ansvarar för 
planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av vissa detaljplaner och 
områdesbestämmelser, enligt Linköpings kommuns reglemente (senast reviderat 2019-
06-18, KF § 217). I de fall detaljplaner ej är förenliga med översiktsplanen eller är av 
större principiell beskaffenhet lyfts de till kommunfullmäktige för antagande. 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplaneringen.  

Nämnderna i Linköpings kommun är indelade i sektorer, samhällsbyggnadsnämnden 
ingår i Sektor samhällsplanering tillsammans med bygg- och miljönämnden. Till sektorn 
finns två kommunalråd kopplade, benämnda sektorskommunalråd. 
Sektorskommunalråden ska ansvara för att leda den politiska samordningen mellan 
nämnder, övriga sektorer samt ansvara för samordningsuppdrag beslutade av 
kommunstyrelsen.  

Av intervjuer framgår att den politiska ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden gällande samhällsplaneringsfrågor 
upplevs som tydlig och funktionell.  

4.1.2 Förvaltningsorganisation  

Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen är samhällsbyggnadsnämndens stöttande 
förvaltning. Av kommunens reglemente framgår att ”ansvarsfördelningen mellan den 
politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska vara tydlig och präglas av 
tillit, decentralisering och ansvarstagande”.  

Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen består av fem verksamhetskontor: 

▪ Bygglovskontoret 

▪ Kommunlantmäteriet 

▪ Miljökontoret 

▪ Plankontoret  

▪ Stadsmiljökontoret.  

 

Plankontoret har till uppgift att bland annat arbeta med översiktsplaner och 
detaljplaner. Kontoret arbetar på uppdrag av både samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Kontoret består av fyra avdelningar:  

▪ Detaljplanering 

▪ Mark och exploatering  

▪ Översiktsplanering 

▪ Hållbarhet och miljökommunikation  
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Detaljplaneringsavdelningen upprättar samtliga planprogram, detaljplaner och 
områdesbestämmelser som behövs för stadsbyggandet.  

Av intervjuer framgår att man i Linköpings kommun jobbar med att hålla samman den 
övergripande samhällsbyggnadsprocessen, inom vilken detaljplaneprocessen är en 
del. Detta för att säkerställa att planering och genomförande av momenten i de olika 
delprocesserna harmoniserar med varandra. På förvaltningen finns en samlad 
projektmodell för samhällsbyggnad där framtagande av detaljplaner ofta är ett 
delprojekt i ett större exploateringsprojekt. I dessa fall är en mark- och 
exploateringsingenjör projektledare för det övergripande exploateringsprojektet och en 
planhandläggare projektledare för delprojektet att ta fram detaljplan.  

Vid intervjuer med både tjänstepersoner och förtroendevalda så framkommer bilden av 
att ett aktivt, medvetet och beslutsamt förändringsarbete har pågått de senaste åren 
både inom förvaltningsorganisationen med att skapa handledande dokumentation för 
handläggare men också med att skapa förståelse och strukturer för ökat 
samhällsbyggnadsansvar inom den politiska organisationen. 

 

4.1.3 Bedömning 

Av vad som framkommit under granskningen kan vi konstatera att den politiska 
ansvarsfördelningen rörande samhällsbyggnad och planering upplevs som tydlig i 
Linköpings kommun.  

Vi bedömer det som positivt att man inom kommunen arbetar med en samlad 
samhällsbyggnadsprocess, både på förvaltningsnivå och på politisk nivå genom 
sektorsindelningen.   
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Samarbetet inom den mer övergripande samhällsbyggnadsprocessen där 
exploateringsprojekt är överordnad nivå och detaljplaneprocessen ett delprojekt som 
ingår i en större samhällsbyggande helhet ger en samlad förståelse och minimerar 
stuprörstänk i arbetet. Vidare skapar ett samlat grepp kring exploatering och utbyggnad 
av staden förutsättningar för mer effektiv verkställighet kring detaljplaner och är ett 
arbetssätt som därmed ger möjligheter till en tids- och kostnadsmässigt effektiv 
detaljplaneprocess. 

4.2 Mål och styrning  

4.2.1 Mål och budget  

Kommunfullmäktiges mål framgår av kommunens budget 2019 med plan för 2020–
2022. De 15 kommunövergripande målen är indelade i målområdena (i) samhälle, (ii) 
medborgare, (iii) ekonomi, (iv) verksamhet och (v) medarbetare. Av de 
kommunövergripande målen är det framför allt ett som rör detaljplaneringen ”Trygg och 
attraktiv kommun - /…/ Blandningen av boendeformer i olika delar av kommunen har 
minskat boendesegregationen och trångboddheten. Alla har råd att bo i Linköping”.  

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin internbudget brutit ner de kommunövergripande 
målen i nämndmål med tillhörande indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Nämnden 
har 17 mål för perioden 2019–2022. Ett av nämndens mål är God planberedskap. Till 
målet finns tre indikatorer, se tabell nedan.  

Mål-
område 

Nämndmål  Nämndindikatorer 2017 2018 Mål-
värde 
2019 

Mål-
värde 
2020 

S
a
m

h
ä

lle
 

Mål 1 

God 
planberedskap  

1.1 Antal lägenheter i antagna 
detaljplaner (3-års 
genomsnitt) 

1190 649 1000 1000 

1.2. Antal hektar utbyggd 
markreserv  

a. industri & kontor  

b. handel 

a. 40,8 

b. 17,5 

a. 38,8 

b. 16 

a. 50 

b. 20 

a. 50 

b. 20 

1.3 Detaljplaner ska bidra till 
en ökad variation av 
upplåtelseformer, hustyper, 
boendestorlekar och 
funktionsblandning och till 
ökad integration.  

Ny Uppnått Öka Öka 
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Kommunens bedömda bostadsbehov är 1050 bostäder per år. Av intervjuer framgår att 
nämndens mål om antal lägenheter i antagna detaljplaner har funnits med under en 
längre tid.  

4.2.2 Nämndens styrning och prioriteringar  

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen får enligt uppgift regelbundna 
rapporter och dragningar från statistikkontoret av befolkningsprognoser. Vi har i den 
här granskningen tagit del av befolkningsprognos för delområden i Linköpings kommun 
2019–2028 (2019-05-02). Prognosen innehåller beskrivningar av de beräkningar som 
gjorts rörande födelsetal, dödstal, flyttning och nyproduktion av bostäder. Av rapporten 
framgår bland annat prognosticerade nyproduktioner av bostäder i relation till 
folkmängd per delområde samt prognoser för färdiga bostäder uppdelat på olika typer 
av bostäder och delområden i Linköpings kommun. Vid intervjuer framförs att man 
inom nämnden är nöjda med befolkningsprognoserna. I intervjuer framkommer vidare 
att bostadsproduktionen har gått snabbt under högkonjunkturen och att det nu finns 
behov av att kontrollera hur väl det som produceras stämmer med den faktiska 
efterfrågan på bostäder. Det uppges vara svårt för mer resurssvaga personer att 
komma in på bostadsmarknaden i kommunen. Det lyfts att nämnden kan utveckla sitt 
arbete genom att även se över statistik rörande olika befolkningsgruppers särskilda 
behov av bostäder för att kunna planera utifrån dessa gruppers behov.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-09 om inriktning för prioritering av 
detaljplaner 2020 med utblick 2021–2023. Planprioriteringen ska utgå från nämndens 
mål och baseras på en sammanvägning av följande principer: 

▪ Inriktning för bostadsförsörjningen  

▪ Antalet bostäder som detaljplanen medger  

▪ Planerad tidplan för genomförandet samt sannolikhet för att byggnationen håller 
planerad tidplan  

▪ Byggherrens icke utnyttjade byggrätt i färdiga planer  

▪ Nyttan för utvecklingen av näringslivet, infrastrukturen, skolan och omsorgen  

Utöver ovanstående kriterier ska detaljplaner nödvändiga för genomförandet av 
Ostlänken genom Linköping ges högsta prioritet. Av intervjuer och avstämningar med 
nämndens presidium framgår att en del av planeringen behöver vara vikt för planering 
kring Ostlänken och de planer som kan kopplas till den.  

Utifrån de av nämnden beslutade principerna för prioritering ansvarar plankontoret för 
att i sin årliga verksamhetsplanering göra en prioritering av detaljplaneringen. 
Plankontoret har en produktionsplan där det bland annat framgår vilka detaljplaner som 
är under framtagande, när arbete med framtida detaljplaner planeras starta, antal 
lägenheter i detaljplan samt planerat start och slut för framtagande av enskilda 
detaljplaner.  

Av intervjuer framgår att plankontoret tar fram en planering för framtagande av 
detaljplaner där det framgår när planarbetet ska påbörjas för respektive plan. Utöver 
principerna för prioritering utgår man från nämndens internbudget vid planeringen, 
detta för att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet att ta fram detaljplaner med 
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rimliga handläggningstider. I de planbesked som lämnas ska framgå när arbete med 
planen planeras inledas. Det framgår av intervjuer att detta arbetssätt kan ha uppfattats 
som att plankontoret skapar en ”plankö”. Syftet uppges inte vara att skapa en kö utan 
att skapa en större förutsägbarhet och transparens rörande hur prioriteringar görs samt 
när planarbete kommer att påbörjas. Tidigare arbetssätt med ett större antal parallellt 
pågående planer utan tydlig koppling till budget uppges vara den främsta orsaken till 
långa handläggningstider. Plankön underlättar även plankontorets planering av tid och 
resurser vilket möjliggör kortare handläggningstider när planarbetet påbörjats.  

Av intervjuer framgår att det finns en stor tillit mellan politik och förvaltning, nämnden 
litar på att förvaltningen arbetar utifrån de förutsättningar och inriktningar som nämnden 
angett. Vidare uppges att det finns en bra planreserv men en eventuell lågkonjunktur 
kommer innebära utmaningar eftersom detaljplanerna inte är anpassade utifrån dessa 
förutsättningar. 

4.2.3 Nämndens uppföljning  

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om planbesked, granskning och antagande, i 
de fall en detaljplan kan antas av nämnden och inte behöver lyftas till fullmäktige. 
Beslut om att starta och samråda detaljplaner har delegerats till detaljplanechefen från 
första juli 2019. Effekten av att samrådsbeslut har delegats uppges bli en kortare 
handläggningstid men innebär även att nämnden, efter planbesked, inte behandlar 
ärendet igen förrän i samband med granskning. Detta ställer högre krav på att enskilda 
ledamöter självständigt och aktivt informerar sig om planers framskridande genom att 
ta del av samrådshandlingar och samrådsredogörelse. Detaljplaneravdelningen har 
som rutin att information om detaljplaner på samråd, samt länk till planhandlingar, 
skickas till samtliga ledamöter i nämnden.  

Uppföljning av nämndens mål sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
Av nämndens delårsrapport per 2019-08-31 framgår att målet rörande god 
planberedskap förväntas uppnås under 2019. Antalet bostäder i antagna detaljplaner 
förväntas nå målvärdet på 1000 bostäder och det finns en planreserv på ca 3400 
bostäder varav 80 % på privat mark. Det uppges även att detaljplanerna som förväntas 
antas under året har en bra bredd och bedöms bidra positivt till ökad variation av 
upplåtelseformer, hustyper, funktionsblandning samt bidra till ökad integration. 
Delårsrapporten innehåller även information om de förväntat största projekten under 
2019 sett till inkomst- och utgiftsvolym.  

Av delårsrapporten framgår vidare att arbete med att effektivisera planprocessen pågår 
med särskilt fokus på framtagande av beskrivande material och rutiner för 
byggherreplaner. 

Uppföljning av detaljplanering är inte inkluderad i 2019 års internkontrollplan för 
nämnden men kommer enligt uppgift eventuellt att inkluderas i planen för 2020. Även 
uppföljning av byggherreplaner lyfts som ett möjligt område för intern kontroll 2020.   
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4.2.4 Bedömning 

I detta avsnitt besvaras revisionsfrågorna: 

▪ Har nämnden säkerställt att målet om god planberedskap kan uppfyllas? 

▪ Har nämnden kontroll över behovet av detaljplaner?  

▪ Har nämnden en regelbunden uppföljning av detaljplaneringen? 

Vår bedömning är att nämnden genom de riktlinjer och arbetssätt som etablerats för 
planprioritering möjliggör för att målet om god planberedskap kan uppfyllas. Genom att 
fastställa principer för prioriteringar av planer som kopplas till internbudget görs det 
möjligt för förvaltningen att långsiktigt planera framtagandet av planer och skapa 
förutsägbarhet och transparens i hur prioriteringar görs. Vidare möjliggör det effektivitet 
och viss flexibilitet i planprioriteringen och omprioriteringar då dessa kan genomföras 
på förvaltningsnivå men med en tydlig politisk styrning. Vår bedömning är att detta 
arbetssätt överensstämmer väl med den skrivning som finns i kommunens reglemente 
rörande ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen1. 

Vi bedömer att nämnden har delvis kontroll över behovet av detaljplaner. Nämnden tar 
del av befolkningsprognoser för kommunen men det har framgått att det är oklart om 
de bostäder som produceras överensstämmer med de faktiska behoven i kommunen. 
Vi rekommenderar nämnden att utveckla analysen så att även analyser av faktorer så 
som behov hos resurssvaga grupper och grupper med särskilda behov inkluderas.  

För att få kontroll på de faktiska behoven och för att kunna sätta funktionella mål som 
harmoniserar med verkligheten så förordas exempelvis analyser kring hur faktiska 
flyttkedjor sett ut i kommunen. Det ger ett underlag hur den konkreta omflyttningen sker 
och därmed ett underlag med större användbarhet utifrån verkliga behov av mål som 
medföljer målstyrning.  

Nämnden följer regelbundet upp detaljplaneringen, dels enskilda planer i samband 
med granskningsbeslut och antagandebeslut och även på aggregerad nivå i samband 
med delårsrapporter och årsredovisning. Vi konstaterar att detaljplaneprocessen inte 
följs upp i nämndens internkontrollplan. Då det skett vissa förändringar i hanteringen, 
dels av prioriteringar av planer och effektiviseringsåtgärder i detaljplaneprocessen, 
såsom att samrådsbeslut delegerats till förvaltning, anser vi att nämnden bör följa upp 
och kontrollera processen i sin internkontroll.  

4.3 Detaljplaneprocessen  

Linköpings kommun har tagit fram en folder som beskriver hur processen för 
framtagande av detaljplaner ser ut. Foldern är kommunikativ och syftar till att ge en 
inblick i hur planprocessen ser ut och vilka förväntningar en beställare kan ha på 
kommunen. I foldern beskrivs detaljplaneprocessen från planprövning till 
antagandeskede och laga kraft samt eventuell överklagan. Handläggningstider uppges 
kunna variera beroende på ärendets komplexitet. Handläggningstiden beräknas från 

                                                
1 ”Ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska vara tydlig 
och präglas av tillit, decentralisering och ansvarstagande.” Linköpings kommuns reglemente, 2019-06-18 
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det att en handläggare har tilldelats ärendet och påbörjat planarbetet. Ett enklare 
ärende uppges ta ca 9–12 månader medan andra ärenden kan ta ca 1,5 år.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om planbesked, granskning och antagande 
av plan men har delegerat samrådsbeslut till detaljplanechefen. Enligt vad som 
framkommit vid intervjuer beslutades att samrådsbeslut ska delegeras efter att 
nämnden sett över processen utifrån grunderna att analysera på vilket sätt som 
handläggningstiden kunde förkortas. Den politiska processen identifierades som en 
faktor som ledde till att handläggningen tog längre tid. Effekten av att beslut om samråd 
delegerats till detaljplanechefen uppges vara att handläggningstiden blir kortare men 
det innebär även att nämnden, efter planbesked, inte behandlar ärendet igen förrän i 
samband med granskning.  

Detaljplaner antas normalt av samhällsbyggnadsnämnden men ska i vissa fall lyftas till 
kommunfullmäktige för antagande. Detaljplaner lyfts till fullmäktige om planen: 

▪ Ej är förenlig med översiktsplanen  

▪ Är av stor vikt eller har principiell betydelse 

▪ Är av principiell beskaffenhet  

▪ Medför större ekonomiska åtaganden för kommunen som förutsätter att 
kommunfullmäktige beslutar om genomförandeavtal  

▪ Omfattar större områden, reglerar många motstridiga intressen eller berör 
särskilt känsliga miljöer  

▪ Samt om rättsfall har visat att stor opinion mot detaljplaneförslaget eller kraftigt 
avvikande bebyggelsehöjd från omgivning/befintlig bebyggelse 

Beslut om planen ska antas av samhällsbyggnadsnämnden eller av 
kommunfullmäktige ska vara taget helst redan efter samråd eller tidigare.  

4.3.1 Rutiner  

Handläggarmanual detaljplanering  

Plankontoret har tagit fram en handläggarmanual för detaljplanering i Linköpings 
kommun. Vi har tagit del en manual daterad 2019-02-14. Syftet med manualen är att 
samla befintliga och nya rutiner samt anvisningar och checklistor för hur man ska 
arbeta med framtagande av detaljplaner i Linköpings kommun, från planförfrågan till 
antagande och överlämning. Manualen beskriver vad som ska göras inom respektive 
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moment av processen, ansvar för momenten samt innehåller länkar till mer ingående 
rutiner, mallar och regler, såsom regler för utformning av plankartor.  

Vid intervjuer har det framkommit att manualen tagits fram som en del i att säkerställa 
generell framdrift, effektivitet och kvalitetssäkring i framtagandet av detaljplaner. 
Plankontoret har tidigare haft viss personalomsättning, situationen beskrivs som mer 
stabil nu, och manualen beskrivs även ha underlättat för nya medarbetare att snabbt bli 
introducerade i de arbetssätt som finns i Linköpings kommun. Av intervjuer framgår att 
manualen även syftar till att tydliggöra hur detaljplaneprocessen är sammankopplad 
med övriga underprocesser i den övergripande samhällsbyggnadsprocessen.  

I Linköpings kommun hanteras framtagande av detaljplaner som projekt med en 
handläggare som projektledare. I projektorganisationen ingår även en projektstyrgrupp, 
projektgrupp samt en referensgrupp. De olika funktionernas roller och ansvar finns 
beskrivet i handläggarmanualen.  

Projektstyrgruppen består av chef för plankontoret, avdelningschefer för mark- och 
exploatering, detaljplanering och översiktsplanering, stadsarkitekt och projektplanerare, 
ibland kan även kontorschef och avdelningschefer från stadsmiljökontoret ingå. 
Projektstyrgruppen ska bland annat (i) enas om förslag till prioritering av inkomna 
planbesked som redovisas av detaljplanechefen, (ii) besluta om tidigast start och 
antagande av detaljplan, (iii) besluta om uppdragsbeskrivning och projektplan samt (iv) 
hantera frågeställningar som inte kan hanteras inom detaljplaneprojektet.   

Projektgruppen består av representanter från avdelningar och kontor som bjuds in till 
startmöte vid uppstart av projekt. Representant från bygglov ska finnas med i 
projektgruppen om det inte är uppenbart onödigt. Planhandläggaren föreslår i 
projektplanen vilka sakkunniga/tjänstemän som bör vara med i projektgruppen. 
Projektgruppsmedlemmar ska (i) bidra med kunskap inom sitt kompetensområde, (ii) 
delta på projektmöten, (iii) läsa minnesanteckningar, (iv) genomföra 
bedömningar/utredningar som eventuellt identifierats av planhandläggaren, (v) granska 
handlingar, (vi) informera sin egen grupp/avdelning/kontor om planen, (vii) samordna 
synpunkter inom sin grupp/avdelning/kontor eller bolag samt (viii) återkoppla till 
planhandläggaren.  

Referensgruppen består av representanter från avdelningar och kontor som bjuds in till 
startmöte vid uppstart av projekt. Planhandläggaren föreslår i projektplanen vilka 
sakkunniga/tjänstemän som bör vara med i referensgruppen. 
Referensgruppsmedlemmar förväntas (i) delta vid startmöte samt vid andra 
projektmöten om det finns behov för det, (ii) underlätta gränssnitt och samarbete 
mellan förvaltningar och bolag, (iii) stödja projektet med kunskap och råd, (iv) granska 
handlingar och samordna synpunkter inom sin grupp/avdelning/kontor eller bolag samt 
(v) återkoppla till planhandläggaren. 
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Kvalitetsgranskning av detaljplaner 

Plankontoret har tagit fram en rutinbeskrivning för kvalitetsgranskning av detaljplaner. 
Samtliga planer som detaljplaneavdelningen producerar ska kvalitetsgranskas. 
Granskning sker inför samråd, inför granskning samt inför antagande. Två typer av 
granskningar genomförs: 

1. Interngranskning av planhandlingar genomförs av projekt- och referensgrupp. 
Rutin och mall finns beskrivet i handläggarmanualen. Interngranskningen syftar 
till att projekt- och referensgruppen granskar sina sakfrågor.  

2. Kvalitetsgranskning av planhandlingar genomförs av en granskningsgrupp. 
Kvalitetsgranskningen syftar till att granska helheten, att planer är korrekta och 
inte olagliga.  

I rutinbeskrivningen beskrivs arbetsmetodik för kvalitetsgranskning samt vad som ska 
granskas. Granskning ska ske av planhandlingar inför samråd, granskning och 
antagande. Granskningsgruppen består för närvarande av 3 personer som mellan sig 
fördelar planer att granska.  

Bedömning  

I detta avsnitt besvaras revisionsfrågorna: 

▪ Har nämnden säkerställt att planprocessen omfattar delmomenten starta, 
planförslag, plansamråd, granskning, anta och vinna laga kraft? 

▪ Säkerställer utformning och tillämpningen av planprocessen att framdriften av 
detaljplaneringen kan ske utan dröjsmål?  

Vi kan konstatera att plankontoret har utförliga manualer som beskriver momenten i 
detaljplaneprocessen från planansökan till överlämning och utvärdering av plan. 
Handläggarmanualen är utförlig och vi bedömer att den är ett bra verktyg för att 
säkerställa att samtliga delmoment i planprocessen hanteras korrekt och utifrån 
Linköping kommuns arbetssätt.  

Inom förvaltningen identifieras en tid av hög utbytestakt av planhandläggare som en av 
de avgörande faktorer som bidragit till att handledningar och checklistor för 
detaljplaneprocessen tagits fram. Manualen kan underlätta att framdriften av 
detaljplaneringen kan ske utan dröjsmål då det blir tydligt för handläggare och övriga 
involverade i processen (i) hur ansvarsfördelningen ser ut, (ii) vilka delmoment som 
ingår och (iii) i vilken ordning delmomenten ska genomföras. Otydliga rutiner och 
ansvarsfördelningar kan leda till att handläggningstiden blir längre då tid behöver 
ägnas åt att reda ut vem som ska göra vad.  

Vi ser på dessa standardiserade arbetsmaterial som ett användbart verktyg inom den 
interna kontrollen och kvalitetsarbetet för att arbeta för att säkra leverans utifrån 
verksamhetsplan och uppsatta mål. Vår bedömning är att man i Linköping genom 
framtagandet av handläggarmanualen agerat aktivt för att undvika dröjsmål. 

Vi kan även konstatera att nämnden ser sitt ansvar för att handläggningstiderna blir 
längre och att aktiva åtgärder har vidtagits genom att samrådsbeslut har delegerats till 
detaljplanechefen i syfte att förkorta dessa tider. 
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I och med att en relativt långtgående delegation medges till detaljplanechefen att fatta 
beslut om samråd så är det av vikt att analysera de riktlinjer och regler som omgärdar 
arbetet. Nämnden har lagligen det fortsatta ansvaret för detaljplaneprocessen men har 
medgivit delegation av beslutanderätten till en tjänstepersonsfunktion i syfte att 
förenkla och förkorta processen. Eftersom detaljplanechefen agerar på nämndens 
vägnar i sina samrådsbeslut och det är nämnden som är ansvarig för besluten som 
denne fattar så är internkontroll av stor vikt i den här delen av processen. Här gör vi 
bedömningen att det framförallt är den handläggarmanual som finns framtagen som 
stöd vid handläggning samt de kvalitetsgranskningsrutiner för detaljplaner som kan 
lyftas fram som verksamma internkontrollverktyg. Som komplement bedömer vi, vilket 
lyfts i tidigare bedömningsavsnitt, att det vore lämpligt att följa upp detaljplanerna i 
interkontrollplanen. 

4.4 Byggherredrivna planer 

Plankontoret har tagit fram en presentation som beskriver hur byggherreplaner ska 
hanteras i Linköpings kommun. Presentationen innehåller bland annat information om 
förutsättningarna för byggherreplaner, ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
byggherren vid framtagande av en byggherreplan inklusive vilka moment som kan 
genomföras av byggherre och vilka som kommunen måste behålla kontroll över, 
översiktliga krav på byggherrens bemanning samt olika modeller för framtagande av 
byggherreplaner. Ett antal byggherrar har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
presentationens innehåll. Enligt uppgift pågår arbete med framtagande av interna 
rutiner och ett externt material rörande hur byggherreplaner hanteras i Linköping. 
Rutiner och material planeras finnas klart runt årsskiftet 2019/2020.  

Av presentationen framgår att det kommer finnas fyra modeller för hur byggherreplaner 
kan hanteras. Vilken modell som används i ett projekt beror på vad aktuell detaljplan 
gäller samt vilka möjligheter byggherren bedöms ha att kunna ta fram planhandlingar 
och genomföra utredningar.  

 

  Modell A  Modell B  Modell C  Modell D 

Ansvarig   LK BH  LK BH  LK BH  LK BH 

Planhandläggning   X    X   X   X   

Planhandlingar   X   X    X   X  

Utredningar: kvartersmark   X X    X   X   X  

Utredningar: allmän plats   X   X   X    X  

Utredningar: särskilda  X   X    X    X   

LK = Linköpings kommun, BH = Byggherre  

 

Tabellen ovan visar de fyra modellerna för framtagande av byggherreplaner som tagits 
fram. Modell A innebär att byggherren ansvarar delvis för utredningar av kvartersmark 
men att kommunen utför en del av utredningarna. Särskilda utredningar ansvarar alltid 
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kommunen för. Planhandlingar kan upprättas av kommunen eller byggherren men ska 
alltid upprättas i enlighet med kommunens mallar och rutiner. I presentationen beskrivs 
vilka planhandlingar som kan upprättas av byggherre och vilka som endast kan 
upprättas av kommunen. Fastighetsförteckning, samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande kan inte överlåtas till byggherre.  

Kommunen ansvarar alltid för projektledningen av detaljplaneprojektet, dvs. det finns 
alltid en planhandläggare som leder detaljplanearbetet oavsett om det är en plan som 
delvis tas fram av en byggherre. Projektledaren ansvarar alltid för (i) projektplanering 
inkl. tid- och resursplanering av projektet, (ii) framdrift av detaljplaneprojektet inkl. 
projekt- och arbetsmöten, (iii) avvägningar mellan olika intressen, (iv) detaljplanens 
kvalitet och att den uppfyller kraven på saklighet och opartiskhet samt (v) 
planadministration. 

Byggherreplaner ska intern- och kvalitetsgranskas i enlighet med kommunens rutiner 
på samma sätt som de detaljplaner som tas fram av plankontoret. Nämnden har fått 
övergripande information om att intern- och kvalitetsgranskning sker men ej hur den 
sker.  

Av intervjuer framgår att man har jobbat med att kommunicera med byggherrar om 
vilka handlingar som kommunen kommer att kunna överlåta åt dem att ta fram. Det 
lyfts att kommunen fortfarande måste ha kontroll över detaljplaneringen så att 
framtagna planer går i linje med den övergripande planeringen och visionen för 
kommunen. Det finns även handlingar och beslut som inte kan överlåtas åt en 
byggherre.  

Det har även lyfts i intervjuer att detaljplaner som kommer vara byggherredrivna inte 
kommer att prioriteras eller ges förtur före kommundrivna planer. Byggherredrivna 
planer kommer att inkluderas i plankontorets planering för framtagande av planer, dvs. 
de kommer inte ges förtur i plankön. Detta för att säkerställa systemets likvärdighet och 
transparens rörande prioriteringar. Då plankontoret projektleder samtliga planer, inkl. 
byggherreplaner, behöver det även finnas utrymme i kontorets planering att hantera 
dessa planer såväl som i planeringen för övriga kontor och avdelningar som är 
involverade i detaljplaneprocessen. 

I dagsläget finns inte några färdiga byggherreplaner men att det pågår pilotprojekt där 
ansvar för delar av framtagandet av planhandlingar har överlämnats till byggherrar.  

Bedömning 

I detta avsnitt besvaras revisionsfrågan: 

▪ Har nämnden säkerställt att så kallade byggherreplaner tas fram med samma 
krav på kvalitet och kontroll som kommundrivna planer?  

Då det i dagsläget inte finns några färdigställda byggherredrivna detaljplaner kan vi inte 
göra en säker bedömning av att dessa planer tas fram med samma krav på kvalitets 
och kontroll som kommundrivna planer. Vi kan dock konstatera utifrån de dokument vi 
tagit del av samt intervjuer att nämnden aktivt vidtar åtgärder för att säkerställa kvalitet 
och kontroll av byggherredrivna planer. De modeller för byggherreplaner som tagits 
fram bör säkerställa att kommunen har kontroll över planerna och möjlighet att 
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säkerställa att dessa planer överensstämmer med kommunens vision för den fysiska 
planeringen. 

Vår bedömning är att till den interna rutin som uppges vara under utarbetande för hur 
byggherreplaner hanteras bör en politisk nivå med delegationsbeslutsredovisning 
läggas till där det är tydligt för varje enskilt beslutad plan att bedömningarna som gjorts 
på förvaltningsnivå harmoniserar med de rutiner som nämnden godkänt för 
byggherreplaner.  

Det är positivt att nämnden får information om att interngranskning utifrån 
sakkompetens sker i och med att det är en antagen rutin och arbetssätt som syftar till 
att säkerställa intern kontroll. Nämnden ansvarar för den intern kontrollen och bör ha 
kännedom om de kontrollmoment som förvaltningen utför. Hur momenten utförs 
behöver nämnden nödvändigtvis inte känna till. Det kan vara bra att de inte gör det för 
att särskilja rollerna inom förvaltning och politisk ledning på ett tydligt sätt. 

4.5 Handläggningstider  

Diagrammen i detta avsnitt bygger på uppgifter hämtade från databasen Kolada. 
Uppgifterna avser mediantid från planuppdrag till antagande samt mediantid från 
samrådsstart till antagande under två år, 2014/2015 samt 2016/2017. 
Handläggningstiden anges i mediantid då väldigt låga respektive höga värden skulle 
påverka resultatet för ett genomsnittsvärde. För Linköpings kommun saknas dock 
uppgifter från åren 2014/2015. Diagrammen inkluderar genomsnitt för samtliga 
kommuner, kommunerna i kommungruppen Större stad samt kommunerna i 
Östergötlands län.  

SKR:s rapport Planläggning och tidsåtgång 2018 – jämförelser inom 
detaljplaneområdet2 visar att tidsåtgången för planläggning generellt har ökat något 
men att mediantiden för de flesta kommuner är under två år. Inom kommungruppen 
Större stad har 19 kommuner svarat på SKR:s fråga om handläggningstid från 
planuppdrag till antagande. Av dessa har majoriteten, 14 kommuner, svarat att de har 
en mediantid på 13-24 månader. 

Av diagrammet framgår att Linköpings kommun har en längre mediantid från 
planuppdrag till antagande 2016/2017 än genomsnittet för kommunerna i samtliga 
kommungrupper inkluderade i jämförelsen. Då uppgifterna avser en tidsperiod innan 
förändring av rutiner rörande kommunens detaljplanehantering är det oklart hur väl de 
speglar kommunens nuläge.  

                                                
2 Öppna jämförelser SKR 
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Sett till mediantiden från samrådsstart till antagande låg Linköpings kommun år 2017 
på en liknande nivå som genomsnittet för kommuner i kommungruppen Större stad och 
kommunerna i länet. Linköpings kommun hade en månad kortare mediantid än 
genomsnittet för samtliga kommuner.  

Mediantid från samrådsstart till antagande under de två senaste åren (T och T-1), kommer från SKL:s 
Öppna Jämförelse och frågan "Hur lång var tiden från samrådsstart till antagande för de detaljplaner som 
antogs i kommunen under två senaste åren?" Mediantid i månader. Källa: SKL och SCB. 
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som antogs i kommunen under två senaste åren?" mediantid i månader. Källa: SKL och SCB. 
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Av de sexton kommuner i kommungruppen Större stad där det finns uppgifter om 
mediantid från samrådsstart till antagande år 2017 hade Linköpings kommun en 
kortare mediantid än fyra kommuner.  

 

Mediantid från samrådsstart till antagande under de två senaste åren (T och T-1), kommer från SKL:s 
Öppna Jämförelse och frågan "Hur lång var tiden från samrådsstart till antagande för de detaljplaner som 
antogs i kommunen under två senaste åren?" Mediantid i månader. Källa: SKL och SCB. Tabellen har 
rensats från kommuner som saknar data.  

 

Under åren 2017-2019 har 25 detaljplaner antagits i Linköpings kommun. 
Handläggningstiden för dessa detaljplaner var som kortast 4 månader och som längst 
118 månader. Genomsnittstiden för handläggning var 29,7 månader. Mediantiden var 
26 månader. Av de antagna planerna var handläggningstiden 24 månader eller längre 
för 13 av 25 detaljplaner, 7 detaljplaner har en handläggningstid på 18 månader eller 
kortare.  

Kommentarer har lämnats för samtliga detaljplaner som haft en handläggningstid på 24 
månader eller längre. Förklaringar till långa handläggningstider är t.ex.: 

▪ Att planbesked och startbesked har getts samtidigt trots att arbete med planen 
inte var planerat att starta direkt. 

▪ Avvaktande antagande av ny översiktsplan. 

▪ Förändringar i planens omfattning. 
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▪ Ärenden har varit komplicerade på grund av 
kulturmiljöfrågor/biotopsskyddsprövning. 

▪ Detaljplaner som varit vilade på grund av svårigheter att nå överenskommelser 
mellan kommunen och markägaren samt mellan markägaren och 
markarrendatorer.  

▪ Beroende av intilliggande detaljplan som överklagats.  

▪ Byte av fastighetsägare.  

▪ Komplicerade ärenden på grund av många sakägare.  

I intervjuer har även framförts, rörande handläggningstiden, att det är vanligt att 
planprocessen stannar upp på grund av externa orsaker såsom beslut av länsstyrelser 
och andra myndigheter samt att exploatörer inte levererar i den takt som det varit 
planerat för.  

I plankön finns3 59 planärenden som fått beslut om att planprövning tillåts. 
Ansökningarna för dessa planärenden har inkommit mellan november 2007 och 
augusti 2019. Av SOU 2019:9 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid 
detaljplaneläggning framgår att nästan alla kommuner har en så kallad plankö men det 
saknas statistik över hur lång kötiden är. En kommun har i statens utredning uppgett att 
kötiden ofta uppgår till två år men andra fall kan det ta fem år. Det konstateras att 
motsvarande tider verkar vara vanliga i flera andra kommuner.  

I dagsläget pågår planarbete med 57 planärenden som befinner sig i olika skeden av 
detaljplaneprocessen (se bild nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

Av intervjuer och avstämningar med nämndens presidium framgår att det finns en 
medvetenhet om att handläggningstiderna är långa, vilket kan förklaras av att 
Linköpings kommun är en expansiv kommun vilket leder till ett högt tryck på 
detaljplanering och många planer i kö. Den politiska processen har, som redan tagits 
upp i rapporten, identifierats som en bidragande faktor till att handläggningstiderna blir 
långa. Tidigare har samtliga steg i detaljplaneprocessen lyfts i nämnden men i och med 

                                                
3 Listan över planärenden mottogs 2020-01-10, planer kan ha tillkommit alternativ planarbete kan ha 
startat sedan dess.  

Antal pågående planer i respektive skede av detaljplaneprocessen.  

17 st.  12 st.  18 st.  9 st.  1 st.  
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beslutet 2019 om att delegera flera av dessa beslut till förvaltningen är det endast 
planstart, granskning och antagande som tas upp i nämnd. Förhoppningen är att detta 
kommer att leda till att handläggningstiderna förkortas med 3-6 månader. Plankontoret 
uppges arbeta effektivt och strategiskt utifrån de riktlinjer som nämnden gett och om 
takten ska öka så kommer det behövas fler personella resurser. Det innebär då att 
göra en avvägning mellan prioriteringar och budget. Vidare lyfts att de demokratiska 
processerna som ingår i detaljplaneprocessen kan ta tid men att man inte vill begränsa 
medborgarnas möjligheter till delaktighet.  

Bedömning 

I detta avsnitt besvaras revisionsfrågorna: 

▪ Har nämnden en uppfattning om vad som dels är en rimlig kötid till att 
efterfrågade planarbeten startar, och dels är en rimlig handläggningstid för 
detaljplaner? 

▪ Säkerställer utformningen och tillämpningen av planprocessen att framdriften av 
detaljplaneringen kan ske utan dröjsmål? 

Vi kan konstatera att handläggningstiderna för detaljplaner i Linköpings kommun har 
varit något längre än mediantiden för kommuner av liknande storlek. Detta gäller 
framför allt handläggningstiden från planbesked till antagande. Mediantiden för 
handläggning från samråd till antagande var 2018 på samma nivå som mediantiden för 
kommungruppen Större stad och något kortare än mediantiden i länet. Den statistik 
som har granskats gäller planer där planbesked har getts innan de nya rutinerna för 
planering och framtagande av detaljplaner implementerats. Då de nya rutinerna för 
planhandläggning ännu inte har haft möjlighet att få genomslag på 
handläggningstiderna kan vi inte bedöma om den nuvarande tillämpningen av 
planprocessen säkerställer att framdriften av detaljplaneringen kan ske utan dröjsmål.  

Vi kan konstatera att nämnden anser att handläggningstiden har varit för lång men har 
inte fått svar på vad de anser vara en rimlig handläggningstid eller kötid. Vi kan dock 
konstatera att handläggningstiden generellt varit längre än 1,5 år såsom anges i 
kommunens informationsmaterial om detaljplaneprocessen.  
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5 Slutsats och rekommendationer  

Vår bedömning är att nämnden genom de riktlinjer och arbetssätt som etablerats för 
planprioritering möjliggör för att målet om god planberedskap kan uppfyllas. Vi kan 
även konstatera att målet för planberedskap förväntas uppnås under 2019.  

Nämnden bedöms delvis ha kontroll över behovet av detaljplaner. Nämnden tar del av 
befolkningsprognoser, dessa prognoser ligger till grund för målvärde för 
planberedskap. Vi anser dock att analysen kan utvecklas för att säkerställa att de 
bostäder som produceras överensstämmer med de behov som finns i kommunen 
utifrån andra faktorer. Analysen kan t.ex. kompletteras med analys av resurssvaga 
grupper och grupper med särskilda behovs möjligheter till bostad i kommunen.  

Detaljplaneprocessen finns dokumenterad och beskriven både i informationsmaterial 
riktat till medborgare och byggherrar samt i interna manualer. Informationsmaterial 
innehåller hela processen från planstart till laga kraft och eventuell överklagan. Den 
manual som är framtagen för medarbetare som arbetar i detaljplaneprocessen är 
utförlig och innehåller beskrivningar och checklistor för de olika delmomenten.  

Då det i dagsläget inte finns några färdigställda byggherredrivna planer kan vi inte med 
säkerhet göra en bedömning att dessa tas fram med samma krav på kvalitet och 
kontroll som kommundrivna planer. Vi kan dock konstatera att det vid framtagandet av 
rutiner och modeller för hur byggherredrivna planer ska genomföras inkluderats 
åtgärder som syftar till att säkerställa kvalitet i planerna. Vi kan även konstatera att 
kommunen, enligt de modeller som finns framtagna, kommer ha kontroll även över 
byggherredrivna planer.  

Nämnden har inte angett vad de anser vara en rimlig kötid eller handläggningstid för 
detaljplaner. Det har dock framkommit att nämnden har ansett att 
handläggningstiderna har varit för långa. Aktiva åtgärder har vidtagits för att korta ner 
tiderna genom att delegera fler beslut inom detaljplaneprocessen till förvaltningen. 

De långa handläggningstiderna för detaljplaner i kommunen indikerar att det arbetssätt 
som tidigare tillämpats för planhandläggning inte säkerställt att detaljplaneringen kan 
ske utan dröjsmål. Arbetssätt och rutiner har ändrats under 2019 men då dessa ännu 
inte fått genomslag på handläggningstiderna kan vi inte göra en bedömning av om de 
säkerställer framdriften. Vi anser dock att de nya rutinerna bör underlätta framdriften 
förutsatt att de tillämpas så som det är tänkt.  

Nämnden följer regelbundet upp detaljplaneringen. Uppföljningen sker av enskilda 
planer i samband med gransknings- och antagandebeslut samt på aggregerad nivå i 
samband med delår- och årsredovisning. Vi kan dock konstatera att 
detaljplaneprocessen inte följs upp i nämndens internkontrollplan. Vad som ska 
inkluderas i internkontrollplanen är beroende av vilken riskbedömning som nämnden 
gör men då det skett flera ändringar i processen anser vi att den med fördel kan följas 
upp som en del av internkontrollen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har under granskningen framgått att 
detaljplaneprocessen inte har varit effektiv tidigare år framför allt på grund av (i) långa 
politiska processer samt (ii) att planeringen av framtagande av planer inte haft en tydlig 
koppling till nämndens internbudget. Ett förändringsarbete har påbörjats under 2019 
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som syftar till att göra detaljplaneprocessen mer tidseffektiv och prioriteringsprocessen 
mer transparent. Vi kan dock inte uttala oss om effekterna av dessa förändringar i 
denna granskning då förändringarna är för nära i tid för att ha fått ett tydligt genomslag. 
Vår sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämndens hantering, 
styrning och uppföljning av framtagande av detaljplaner tidigare varit bristfällig rörande 
styrning då det saknats en tydlig prioritering kopplad till tillgängliga resurser. På grund 
av det pågående förändringsarbetet kan vi dock inte uttala oss med säkerhet om 
ändamålsenligheten av den nuvarande hanteringen av framtagandet av detaljplaner.  

 

Revisionsfråga  Bedömning  

Har nämnden säkerställt att målet om god planberedskap 
kan uppfyllas? 

Ja   

Har nämnden kontroll över behovet av detaljplaner? Delvis 

Har nämnden säkerställt en planprocess som omfattar 
delmomenten starta, planförslag, plansamråd, granskning, 
anta och vinna laga kraft? 

Ja 

Har nämnden säkerställt att så kallade byggherreplaner tas 
fram med samma krav på kvalitet och kontroll som 
kommundrivna planer? 

Inte möjligt att 
bedöma fullt ut  

Har nämnden en uppfattning om vad som dels är en rimlig 
kötid till att efterfrågade planarbeten startar, och dels är en 
rimlig handläggningstid för detaljplaner? 

Delvis 

Säkerställer utformningen och tillämpningen av 
planprocessen att framdriften av detaljplaneringen kan ske 
utan dröjsmål? 

Inte möjligt att 
bedöma fullt ut 

Har nämnden en regelbunden uppföljning av 
detaljplaneringen? 

Delvis 
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5.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

- Följa upp och utvärdera det pågående förändringsarbetet i 
detaljplaneprocessen.  

- Detaljplaneprocessen, inklusive byggherredrivna planer, inkluderas i nämndens 
riskanalys inför framtagande av internkontrollplan.  

- Utveckla analysen av behovet av detaljplaner. Ta fram analyser kring hur 
faktiska flyttkedjor ser ut i kommunen för att få ett konkret underlag med större 
användbarhet utifrån verkliga behov.  

- Upprätta rutin för delegationsredovisning där det är tydligt för varje enskilt 
beslutad plan att bedömningarna som gjorts på förvaltningsnivå harmoniserar 
med de rutiner som nämnden godkänt för byggherreplaner.  

 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Åsa Rönnmark  Lovisa Jansson 
Kommunal revisor  Kommunal revisor 
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