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Abstract 

Title: Planning of the Planning – The Municipalities Work with Priorities and Timelines for 

Construction Projects 

Authors: Camilla Backman and Cecilia Rogvall 

Department: Real Estate and Construction Management 

Master Thesis nr: 166 

Supervisor: Eidar Lindgren 

Keywords: Detailed development plan, priorities, timelines, municipality, construction 

projects 

The thesis aims to show how four different municipalities in the Stockholm area, Huddinge, 

Nacka, Sollentuna and Vallentuna, work with prioritization and initial timelines for 

construction projects. The thesis also aims to make a study of the estimations made in an early 

stage of how long the process of the detailed development plan will take and how much they 

differ from the reality. 

The municipalities of Sweden are responsible for planning and shall ensure that the 

municipality satisfies the need for housing and public functions. The procedures for how the 

priorities for construction projects are carried out and reported vary widely between the 

municipalities that have been studied. Huddinge makes an annual policy document adopted by 

the City Council, which includes both priorities among the different projects and timelines for 

each project. Both active and future projects are presented in the document. Nacka works with 

a prioritization model based on a points system that is based on objectives and guidelines 

from politicians applied on future projects. Active projects are prioritized by the project 

manager with influence from the department manager. In Sollentuna the priorities are based 

on the municipality’s resources and the employees working hours are distributed among the 

projects. The municipality of Vallentuna, annually develops a document that is presenting a 

forecast of the planning of the housing for the next ten years. It presents the project's current 

stage and an estimation of the year when the construction will start.  

An initial timeline for a construction project is now reported usually in a first formal decision 

of the planning process. Before the ability to get a first formal decision of the planning 

process was introduced in the Planning and Building Act, the presence of an initial timeline 

varied a lot. The result of the study shows that in general there are a big difference between 



3 

 

the initially estimated time and the reality. This demonstrates the difficulty of early estimation 

of the timeline in the planning process. It is therefore important that the municipalities point 

out that unexpected things can affect the priorities and that the initial presented timelines only 

are guidelines. However, it can be noted that the municipalities have been quite optimistic in 

estimating the time required for the studied projects and they should have the experience to 

make more reliable timelines. 

It is regulated how the work with the detailed development plan should be done, but there are 

no directives that regulate how municipalities should handle their overall priorities of 

construction projects. They need to plan their planning! 
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Sammanfattning 

Titel: Planering av planeringen - kommuners arbete med prioritering och tidsplanering av 

detaljplaner 

Författare: Camilla Backman och Cecilia Rogvall 

Institution: Fastigheter och byggande 

Examensarbete Masternivå nr: 166 

Handledare: Eidar Lindgren 

Nyckelord: Detaljplan, prioriteringar, tidsplaner, kommun, samhällsbyggnadsprojekt 

Examensarbetet syftar till att redovisa hur fyra olika kommuner i Stockholmsområdet, 

Huddinge, Nacka, Sollentuna och Vallentuna, arbetar med prioriteringar och initiala 

tidsplaner för samhällsbyggnadsprojekt. Syftet är även att göra en studie över hur väl initiala 

uppskattningar i samband med planuppdrag för detaljplanearbetets tidsåtgång stämmer 

överens med verkligt utfall.  

Sveriges kommuner ansvarar för fysisk planering och ska se till att kommunen tillfredsställer 

behovet av bostäder och allmänna funktioner. Rutinerna för hur prioriteringar för 

samhällsbyggnadsprojekt utförs och redovisas varierar stort mellan kommunerna. Huddinge 

framställer årligen ett av kommunfullmäktige antaget styrdokument som avser tre år och 

omfattar både prioriteringar projekten sinsemellan och tidsplaner för respektive projekt. Både 

aktiva och framtida projekt redovisas i dokumentet. Nacka arbetar efter en prioriteringsmodell 

som bygger på ett poängsystem som är anpassat efter politikernas mål och riktlinjer vid 

initiering av nya projekt.  Aktiva projekt prioriteras av projektledaren med inflytande från en 

styrgrupp bestående av enhetschefer. I Sollentuna fokuserar prioriteringen på resursplanering 

där handläggarnas arbetstid fördelas mellan projekten, vilken stäms av med politikerna. 

Vallentuna kommun tar årligen fram en omfattande bostadsbyggnadsprognos som redovisar 

en sammanställning över bostadsprojekt för de kommande tio åren.  Det som redovisas är 

projektets nuvarande skede och uppskattat igångsättningsår för bostäderna.  

Den initiala tidsplanen för respektive projekt redovisas numera vanligtvis i planbeskedet. 

Innan möjligheten till planbesked infördes i plan- och bygglagen (2010:900; PBL) varierade 

förekomsten av en initial tidsplan. Studien över initiala tidsplaner omfattar tidigare rutiner, 

innan införandet av planbesked i PBL, varför resultatet för de olika kommunerna inte går att 

jämföra sinsemellan då rutinerna var mer varierande. Resultatet visar dock att det generellt är 
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stora skillnader mellan initialt uppskattad tidsåtgång och verkligt utfall, vilket visar 

svårigheten med att tidigt uppskatta en tidpunkt för antagande. Därför är det viktigt att 

kommunerna poängterar att oförutsedda händelser och omprioriteringar kan ske och att 

tidpunkten i bland annat planbeskedet endast är en riktlinje. Dock kan det konstateras att 

kommunerna även har varit väl optimistiska vid uppskattningen av tidsåtgången för de 

studerade projekten och de borde ha erfarenheten att göra mer rimliga tidsplaner. 

Det kan noteras att det finns lagreglerat hur detaljplanearbetet ska bedrivas, men däremot 

finns inga direktiv som reglerar hur kommunerna ska bedriva sin samhällsbyggnad. Det som 

är svårast är inte att detaljplanera ett avgränsat område utan svårigheten är att planera och 

prioritera samspelet mellan kommunens olika samhällsfunktioner – att planera planeringen! 
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Förord 

 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet av 

Civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad, inriktning mark- och fastighetsjuridik, 

vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Arbetet är utfört mellan den 16 januari och 

den 4 juni år 2012 vid institutionen för fastigheter och byggande. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Eidar Lindgren, universitetsadjunkt, vid 

skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH, som har bidragit med värdefulla tips 

och idéer under arbetets gång.  

Vi vill även tacka Huddinge kommun för bidrag med problemformulering och den hjälp vi 

fått på plats. Vi uppskattar den hjälp vi fått av tjänstemän och politiker vid Sollentuna, 

Vallentuna, Huddinge och Nacka kommun. 

Tack till er! 

 

 

 

 

Stockholm, juni 2012 

 

 

Camilla Backman    Cecilia Rogvall 
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Förkortningar 

Gällande PBL – Plan och bygglagen (2010:900)  

Tidigare PBL – Plan och bygglagen (1987:10) 

RF – Regeringsformen (2011:109) 

 

KF – Kommunfullmäktige 

KS – Kommunstyrelsen 

 

Huddinge 

KSF – Kommunstyrelsens förvaltning 

SBN – Samhällsbyggnadsnämnden 

MSB – Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fysplan – Politisk styrgrupp för fysisk planering 

Plansam – Plansamordningsgrupp 

Start-PM – Startpromemoria 

Projekt-PM – Projektpromemoria  

Projektplan – Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 

Mex – Mark- och exploatering 

 

Nacka 

KSAU – Kommunstyrelsens arbetsutskott 

MSN – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Start-PM – Startpromemoria 

Projekt-PM – Projektpromemoria  

 

Sollentuna 

PEU – Planering- och exploateringsutskottet (Ett av KS:s arbetsutskott) 

 

Vallentuna 

MSN – Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Start-PM – Startpromemoria 

BBP – Bostadsbyggnadsprognos 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samhällsbyggnadsprocessen innefattar flera nivåer av planering som måste samordnas av 

respektive kommun för att få ett fungerande samhälle. Kommunernas planeringsansvar 

sträcker sig från övergripande samspel mellan samhällets alla funktioner till detaljnivå som 

utformning av ett specifikt hus, se figur 1 nedan. Enligt lag (2000:1383)  om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar, se bilaga 1, är kommunerna skyldiga att ta fram riktlinjer för 

bostadsförsörjningen en gång per mandatperiod. Boverket har i en utredning dock kommit 

fram till att enbart en tredjedel av landets kommuner uppfyller detta krav. Detta har lett till att 

Boverket fått i uppdrag av Socialdepartementet att ytterligare utreda lagen och redogöra för 

kommunernas perspektiv på planeringen av bostadsförsörjningen. 
1
 

 

 

 

 

 

 

Kommunerna har en begränsad resurstillgång och måste därmed prioritera 

samhällsbyggnadsprojekten sinsemellan. Därför kan inte kommunerna enbart följa lagar för 

detaljplaneprocessen utan måste prioritera utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv. Det gör att 

det är svårt att förutspå vad som kommer att ske i ett specifikt projekt eftersom alla projekt är 

unika. Detaljplaneprocessen är en komplicerad process som har en stor inverkan på samhällets 

utveckling. Tidigare examensarbeten har redovisat att samhällsbyggnadsprojekt ofta drar ut på 

tiden och kommit fram till att det inte finns någon övergripande anledning till detta utan att 

orsakerna ofta skiljer sig åt från projekt till projekt.  

Hanteringen av detaljplaner regleras idag i plan- och bygglagen (2010:900; PBL), som trädde 

i kraft den 2 maj år 2011. Tidigare lagstiftning hade länge kritiserats för att vara invecklad och 

                                                 
1
 Bygginfo (2012) 

Samhällsbyggnad 
Hus 

Kommungräns 

Detaljplan 

Figur 1 - Kommunens ansvar för planering på olika nivåer 
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svår att förutsäga och tanken med den nya lagen är därför att skapa en tydligare och mer 

reglerad detaljplaneprocess. Förhoppningen med lagen är att verka för en likabehandling 

oberoende av ifall det rör sig om en stor eller liten byggherre. För att åstadkomma detta har 

lagstiftarna infört en möjlighet för en initiativtagare till ett nytt samhällsbyggnadsprojekt att 

begära ett planbesked i de fall en detaljplan måste antas, ändras eller upphävas för att 

projektidén ska kunna gå att genomföra. Vid ett jakande planbesked från kommunen ska en 

tidpunkt anges när ett slutgiltigt beslut för planen kan förväntas inträffa. Det innebär att 

gällande PBL innehåller ett krav på tidsplanering av detaljplaner.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är: 

 Beskriva hur olika kommuner arbetar med prioritering och tidsplanering av 

detaljplaner. 

 Redovisa hur initiala tidsplaner för olika projekt stämmer överens med hur utfallet 

blev i verkligheten. 

1.3 Avgränsningar 

Antalet kommuner som granskats har varit begränsat på grund av att arbetet enbart sträcker 

sig över vårterminen januari-maj 2012 och att vi ville nå en god kvalité på arbetet. Därför har 

vi valt att arbeta med fyra kommuner; Huddinge, Nacka, Sollentuna och Vallentuna. Dessa 

kommuner valdes med hänseende till exploateringstakt, läge och utveckling. Vi har valt att 

endast arbeta med kommuner inom Stockholmsområdet för att enklare kunna göra platsbesök 

och eventuellt återbesök ifall detta krävts. En fokusering har främst gjorts på detaljplaner 

antagna under de senaste tio åren och som utförts med normalt planförfarande. Eftersom 

Cecilia arbetar åt Huddinge kommun har det förenklat inhämtningen av nödvändigt material 

för denna kommun, vilket gör att en grundligare undersökning angående deras tidsplaner har 

kunnat genomföras än i resterande kommuner. Tillgång till material på respektive kommuns 

hemsida har även underlättat insamlingen av data. 

1.4 Metod 

Arbetet grundar sig i första hand på intervjuer med representanter från kommunerna för att vi  

skulle kunna skapa oss en bild över hur de arbetar med prioriteringar och tidsplaner för 
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samhällsbyggnadsprojekt. Vi har valt att prata med både politiker och tjänstemän för att få ett 

vidare perspektiv på tidsplaner och deras betydelse.  

Därefter har ett antal samhällsbyggnadsprojekt från varje kommun undersökts för att se hur 

väl de initiala tidsplanerna för dessa projekt stämde överens med verkligheten. Vi valde att 

fokusera på projekt vars detaljplan har blivit antagen inom de senaste tio åren för att få ett 

rimligt antal detaljplaner i varje kommun.  

För att få en bredare bild av problemet genomfördes även en litteraturstudie där vi har tittat på 

tidigare studier inom samma ämnesområde. Förhoppningen var att kunna dra paralleller 

mellan vårt resultat och tidigare redovisade resultat.  

1.5 Felkällor 

I och med att arbetsmetoderna ser olika ut i olika kommuner har vissa antaganden gjorts 

angående vilken initial tidsplan som ska användas vid jämförelsen. Eftersom kommunerna 

inte upprättar jämförbara dokument går det inte att göra en rättvis jämförelse kommunerna 

emellan då tidsplanerna inte alltid upprättats vid samma skede i processen. Även rutinerna för 

vad kommuner, såväl som författarna till tidigare studier inom området, definierar som 

initieringsskedet varierar. Det redovisade materialet baseras på de intervjuer som utförts, 

vilket medför att det är dessa personers syn som påverkar innehållet, både genom vilken roll 

de har i kommunen, erfarenhet samt deras personliga åsikter, andra personer kanske har en 

annan uppfattning. Även tillgången till material skiljer sig kommunerna emellan, många 

dokument över initieringsskedet saknas och det är svårt att förutsäga hur dessa skulle påverkat 

resultatet. Viktigt att poängtera är även att de studerade detaljplanerna utfördes enligt rutiner 

för tidigare PBL. Arbetsrutinera i kommunerna är ständigt under utveckling varför rutinerna 

som beskrivs i arbetet motsvarar de rutiner som var aktuella vid intervjutillfällena.  

Syftet med arbetet är dock inte att ge en exakt siffra över hur stor skillnaden är mellan 

uppskattad tidsplan och verkligheten. Syftet är istället att påvisa hur prioriteringar och 

planering av samhällsbyggnadsprojekt fungerar samt ge en ungefärlig bild av hur väl detta 

efterlevs.  
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2 Plan- och bygglagen 

I flera hundra år har det funnits lagar i Sverige som reglerar hur marken ska nyttjas och 

planeras. Från att ha varit en statlig beslutsprocess har makten mer och mer decentraliserats 

och idag har kommunerna ensamrätt över detaljplaneringen av sin mark, så kallat 

planmonopol. Planeringen av mark har sedan år 1987 reglerats i plan- och bygglagen.
2
 I och 

med att många förfrågningar om planering av kommunens mark sedan dess i allt större grad 

kommer utifrån, med privata planinitiativ, har ett krav på mer insyn och en tydligare 

planprocess uppkommit för att förenkla detaljplaneprocessen. Tidigare har initieringsskedet 

av detaljplaneprocessen saknat en tydlig reglering. Detta har medfört att små byggherrar har 

haft svårt att konkurrera med stora etablerade byggföretag då processen varit oförutsägbar. I 

maj år 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft vars syfte är just att försöka uppfylla dessa 

krav. För att få en förståelse för lagstiftningens tankar kring detaljplaneprocessen och 

berördas inflytande ges här en genomgång av lagens utveckling, detaljplaneprocessen i sin 

helhet beskrivs mer ingående i kapitel fyra i arbetet. 
3
 

2.1 Tidigare PBL 

Den tidigare plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 juli år 1987 och blev den första svenska 

lag att omfatta både plan – och byggfrågor. Tanken var att lagen skulle bli mer lättförståelig 

för den ”vanliga människan”. Innan hade det krävts viss expertiskunskap för att förstå 

innebörden av då gällande lagstiftning och missförstånd var vanligt förekommande. 
4
  

Det var vid denna tidpunkt som begreppen detaljplan, se nedan för ytterligare beskrivning, 

och översiktsplan infördes. Översiktsplanen anger den planerade markanvändningen i ett långt 

perspektiv och är vägledande för den kommande detaljplaneringen och tillståndsgivningen. 

Även medborgarinflytandet ökade genom möjligheten till mer insyn i processen och dessutom 

stärktes rätten att påverka i och med att kretsen berörda som har rätt att överklaga utökades.  

Tidigare var det enbart fastighetsägarna inom planen som bjöds in att yttra sig, ge sina 

synpunkter på planen och eventuellt överklaga. Det medförde exempelvis i de fall där en 

                                                 
2
 Boverket (2011) 

3
 SOU 2008:68, s. 123-128 

4
 Prop. 1985/86:1, s. 68-ff 
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detaljplan omfattade ett hyreshus, att hyresgästerna inte hade rätt att medverka till 

framtagande av planen, även fast de var lika starkt berörda som fastighetsägaren.  

Kommunernas beslutandeställning ökade också vid införandet av den nya lagen. Tidigare 

ansvarade kommunerna för att ta fram detaljplanen, men länsstyrelsen gjorde en 

fastställelseprövning av kommunens planer likt en kontroll av deras arbete. Vid införandet av 

den nya lagen ansågs dock kommunerna ha utvecklats och fått den sakkunnighet som krävdes 

för att ta egna beslut om planläggning av mark inom kommunens gränser och ett behov av en 

statlig kontroll ansågs ha minskat. Staten fortsatte emellertid att inneha rätten att vid 

framtagande av planer yttra sina synpunkter, genom exempelvis länsstyrelsen, samt att vid 

behov granska kommunernas beslut och upphäva beslutet om det bröt mot vissa angivna 

punkter. Länsstyrelsen fastställdes även att vara första instans vid prövning av överklagade 

detaljplaner.  

2.2 Gällande PBL  

Efter många ändringar av den tidigare PBL ansåg till slut regeringen att det fanns ett behov av 

en helt ny plan- och bygglag, då detaljplaneprocessen ofta kritiserades för att vara utdragen, 

oförutsägbar och ineffektiv. När den tidigare PBL trädde i kraft var det i huvudsak kommunen 

som tog initiativet till att planlägga mark inom kommunen. Med tiden har dock intresset att 

starta ett planarbete allt mer övergått till att bli en privat angelägenhet. De finansiella riskerna 

som stora samhällsbyggnadsprojekt medför har i och med detta överförts till den privata 

sektorn och kraven på en mer förutsägbar och snabbare process har därmed ökat
5
.  

I många fall hindras en privatperson eller en exploatör av att dennes idéer inte stämmer 

överens med bestämmelserna i en befintlig detaljplan. För att få klarhet i hur kommunen 

ställer sig till att ändra, upphäva eller anta en detaljplan finns rätten att begära ett planbesked, 

enligt paragraf nedan. Ett liknande krav infördes även gällande bygglovshandläggningen som 

begränsades till tio veckor. I tidigare PBL fanns inga liknade krav. Förhoppningen med 

införandet av planbesked från lagstiftarnas sida är att skapa en snabbare handläggning hos 

kommunerna och att alla byggherrar, oberoende av storlek på deras företag, ska behandlas 

lika samt en process med mer insyn och större förutsägbarhet. 
 6

 

                                                 
5
 SOU 2008:68 s. 455 

6
 Nordstedts juridik (2012)  
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PBL (2010:900) 5 kap. 5§ 

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. 

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den 

tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett 

slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 

områdesbestämmelser. 

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange 

skälen för det.  

Ett planbesked innebär följaktligen att den sökande har rätt att begära ut ett besked angående 

hur kommunen avser att påbörja en planläggning enligt den sökandes planförslag eller ej. Vid 

positivt planbesked ska även en tänkbar tidpunkt när den berörda planen kan tänkas antas, 

ändras eller upphävas redovisas.  Kommunen har i sin tur rätt att ta ut en täckande avgift för 

nedlagd arbetstid, likt vid bygglov. Inom fyra månader från att begäran inkommit till 

kommunen ska kommunen lämna ett planbesked, om inte något annat är överenskommet.  

Vilket organ inom kommunen som ska besluta om planbesked är inte reglerat i lagtext utan 

det är upp till kommunerna själva att bestämma. I regeringens proposition
7
 framgår dock att 

det mest lämpliga förmodligen är ifall beslutet tas i kommunstyrelsen eller i den nämnd som 

förbereder ärendet. Vid större ärenden skulle beslutet möjligtvis kunna tas i 

kommunfullmäktige medan enklare ärenden eventuellt skulle kunna tas på delegation av en 

tjänsteman.  

Det är omöjligt för kommunerna att i förväg veta den exakta tidpunkten när en detaljplan kan 

tänkas ändras, upphävas eller antas då processen är komplicerad. Tanken med den nya 

paragrafen är snarare att kommunerna ska ha så pass stor erfarenhet av detaljplanearbetet att 

de kan ge en ungefärlig tidpunkt till den sökande att planera efter.  

Vidare är inte tanken med ett positivt planbesked att det ska vara ett bindande beslut att en 

planläggning kommer att ske. Det ska snarare vara ett löfte om att ett planarbete ska inledas 

för att se ifall det är en idé som kommunen kan arbeta vidare med. Ett beslut om planbesked 

får inte överklagas men vid ett negativt planbesked ska skälet till avslaget anges så att den 

sökande ska ha möjlighet att ändra sin idé. Kommunen har inte rätt att ange resursbrist som 
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godtagbart skäl, men lagstiftarna menar att resurserna självklart inverkar när kommunen ska 

ange en tidsplan för projektet.  

3 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, se lagtext i bilaga 1, trädde i kraft den 

första januari 2001 och ställer krav på att kommunerna ska planera sin bostadsförsörjning 

genom att varje mandatperiod upprätta riktlinjer.  Vid behov ska även samarbete ske över 

kommungränserna. Tidigare lagstiftning inom området har funnits genom lagen (1947:523) 

om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m., men den upphävdes år 

1993 då staten ansåg att en lagreglering inte var nödvändig. I och med att lagen försvann 

upphörde inte kravet på bostadsförsörjning då PBL fortfarande ställde de grundläggande 

kraven på fysisk planering i kommunen. I förarbetena till den idag gällande lagen nämns dock 

att efter att kravet på bostadsförsörjningsprogram i den tidigare lagen avskaffades så upphörde 

majoriteten av kommunerna att ta fram ett sådant styrdokument och därför beslutades att ett 

lagreglerat krav skulle återinföras för att undvika missförstånd kring ansvaret för 

bostadsförsörjning. Ett syfte med bostadsförsörjningsplanering är att kommunerna ska se över 

sin planberedskap för att kunna tillfredsställa behovet av bostäder. Dessutom ger en 

fungerande bostadsförsörjningsplanering medborgarna inblick i den översiktliga planeringen 

och kommunerna måste hantera bostadsfrågorna i ett helhetsperspektiv. Riktlinjerna ska 

fastställas av kommunfullmäktige för att beslutet ska vara politiskt förankrat. 
8
 

Regeringen gav i oktober 2011 ett uppdrag till kommunerna i Stockholms län att redovisa hur 

de arbetar med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilket har sammanställts 

av länsstyrelsen. Syftet med att upprätta dessa riktlinjer är, enligt länsstyrelsen, att möjliggöra 

planberedskap utifrån behov och efterfrågan och kunna kontrollera kommunens verksamhet. 

De framhäver även vikten av att kommunerna snabbt ska kunna svara på fluktuationer i 

befolkningsbeståndet. Det framgår av sammanställningen att 22 av 26 kommuner i länet har 

under den senaste mandatperioden tagits fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Hur 

kommunerna redovisar dessa riktlinjer skiljer sig åt. Lagen ställer inget krav på utformningen 

av riktlinjerna då de ska kunna anpassas efter lokala förutsättningar. Vissa hänvisar enbart till 

riktlinjer i översiktsplanen, medan andra har tagits fram ett särskilt dokument för detta 

ändamål. Resultatet ledde till slutsatsen att arbetet med framtagandet av riktlinjer kan 
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utvecklas i många kommuner i Stockholms län. Länsstyrelsen framhäver också att det är 

kommunernas skyldighet att tillgodose behovet av planläggning för bostäder och andra 

projekt inom rimlig tid från att idéen uppkommer. Tanken är inte att planmonopolet ska 

begränsa utvecklingen i kommunerna. 
9
 

4 Detaljplaneprocessen  

Som beskrivits ovan är det idag kommunerna som har ansvaret för upprättande av PBL:s 

planer. Genom upprättandet av planer får allmänheten möjlighet att vara med att påverka och 

kommunen kan styra den framtida markanvändningen samt lägga en grund för de 

tillståndsbeslut som sedan ska fattas.  Plansystemet i Sverige består av översiktsplaner, 

regionplaner, detaljplaner samt områdesbestämmelser, men detta arbete fokuserar enbart på 

detaljplaneprocessen. I detaljplanerna presenteras bestämmelser för bland annat markens 

användning och bebyggelsens utformning.
10

   

Detaljplaner upprättas för att reglera markanvändning och fastighetsindelning inom ett 

avgränsat område, vid exempelvis nyexploatering eller ändrad användning, och är juridiskt 

bindande. Upprättande av detaljplan krävs enligt 4 kap. 2 § PBL bland annat vid ny 

sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

byggnadsverk i bebyggelsen eller vid en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om 

regleringen behöver ske i ett sammanhang. 

4.1 Normalt planförfarande 

4.1.1 Steg 1 – Planbesked 

Planbeskedet, som har beskrivits ovan i avsnitt 3.2, innebär att den som vill upprätta, ändra 

eller upphäva en detaljplan kan begära ett planbesked hos kommunen enligt 5 kap. 2-5 §§ 

PBL. Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser inleda en planläggning, men ger 

inga garantier för en antagen detaljplan. 

4.1.2 Steg 2 – Programskede 

I ett första steg tas en programhandling fram som redovisar planens utgångspunkter och mål 

och som sedan ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. I och med att gällande PBL trädde i 

                                                 
9
 Länsstyrelsen i Stockholms län (2012) 

10
 Kalbro,T., Lindgren, E. (2010) s. 22 
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kraft ändrades ramarna för framtagandet av program. Enligt 5 kap. 10 § PBL krävs numera 

program endast i de fall kommunen bedömer att det kan underlätta detaljplanearbetet.  

Vid framtagandet av program ska kommunen samråda om programförslaget vid ett så kallat 

programsamråd för att ge möjlighet till insyn och påverkan i programarbetet enligt 5 kap. 11 § 

PBL. De som ska få möjlighet att yttra sig är bland annat länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, kända sakägarna, intresseorganisationer samt 

myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

förslaget. 

4.1.3 Steg 3 – Samråd 

I nästa steg ska en preliminär planhandling tas fram och kommunen ska samråda om 

planförslaget enligt 5 kap 11 § PBL. Det är samma tillvägagångssätt som vid ett 

programsamråd och även samma parter som kommunen ska samråda med. När samrådstiden 

har löpt ut ska kommunen sammanställa de åsikter som framkommit i en samrådsredogörelse 

enligt 5 kap. 17 § PBL. 

4.1.4 Steg 4 – Granskning 

Efter samrådet ska kommunen ta fram ett slutgiltigt planförslag som ska finnas tillgängligt för 

allmänhetens granskning i minst tre veckor. Tillvägagångssättet för granskningen beskrivs i 5 

kap. 18-25 §§ PBL, i tidigare PBL kallades detta skede för utställning. Att planförslaget är 

framtaget och finns tillgängligt för granskning ska kungöras minst en vecka före 

granskningstiden börjar. I de fall detta kungörs närmare granskningstiden och senast på 

granskningstidens början ska granskningstiden istället vara minst fyra veckor. De synpunkter 

som framkommit under granskningen ska redovisas i ett granskningsutlåtande framtaget av 

kommunen enligt 5 kap. 23 § PBL. Om granskningen resulterar i att kommunen ändrar 

planförslaget väsentligt måste kommunen ge möjlighet för granskning ytterligare en gång. 

4.1.5 Steg 5 – Antagande 

I 5 kap. 27-32 §§ PBL beskrivs hur en detaljplan antas. Det är kommunfullmäktige som ska 

anta detaljplaner, men de kan delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden 

om detaljplanens antagande är av mindre betydelse. När detaljplanen är antagen ska 

kommunen meddela bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt de som har rätt 

att överklaga. 
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4.2 Enkelt planförfarande 

Det förekommer att planläggningen kan förenklas genom att ett enkelt planförfarande 

tillämpas enligt 5 kap. 7 § PBL. Kommunen kan välja att tillämpa enkelt planförfarande om 

detaljplanen är av mindre vikt, stämmer överens med översiktsplanen, inte antas medföra en 

betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Vanligtvis används enkelt 

planförfarande för detaljplaner som enbart berör någon enstaka fastighet/fastigheter och 

genomförs för att fastighetsägaren ska kunna få beviljat bygglov. Enkelt planförfarande 

innebär att kommunen kan korta ner processen genom att detaljplanen inte behöver hållas 

tillgänglig för granskning samt att samrådskretsen är begränsad etc. 

4.3 Avtal inom detaljplaneprocessen 

För att reglera ansvarsförhållandet mellan kommun och byggherre under 

detaljplaneprocessens gång tecknas oftast något/några av följande avtal under olika skeden i 

processen; plankostnadsavtal, föravtal, exploateringsavtal och markanvisningsavtal, se figur 2 

nedan.  

 

4.3.1 Plankostnadsavtal 

För att reglera hur kostnaderna och ansvaret för planarbetet ska fördelas mellan kommun och 

exploatör upprättas ofta ett plankostnadsavtal innan planarbetet påbörjas. Det är ofta svårt att 

förutsäga den slutgiltiga kostnaden för att ta fram en detaljplan för större exploateringsprojekt 

och därför är det viktigt att redan innan projektet börjar klargöra vem som ska göra, och 

Exploateringsavtal 
Plankostnadsavtal + 

Föravtal 

Markanvisningsavtal 

Figur 2 – Vanliga avtal inom detaljplaneprocessen placerade efter upprättandeskede. De övre 

avtalen tecknas när kommunen inte äger den mark som ska exploateras, medan de nedre avtalen 

tecknas när kommunen äger den mark som ska exploateras. 

Slutligt avtal om 

exploatering 

Kommunen är 

 inte markägare  

Kommunen är 

markägare  
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betala, vad
11

. Kommunerna har enligt 12 kap. 9-11 §§ PBL rätt att ta ut en planavgift för att 

täcka kostnader för framtagande av detaljplaner om den nya planen är till nytta för den som 

avser att bygga. Planavgiften får inte överstiga kommunens genomsnittliga självkostnader för 

liknande arbete och får tas ut i förskott.
 
Det kan förekomma att plankostnaderna regleras i 

föravtalet.  

4.3.2 Föravtal 

Ett föravtal, även kallat ramavtal, upprättas vanligtvis i de fall kommunen inte äger marken, 

det vill säga när ett exploateringsavtal ska upprättas.  Föravtalet tecknas i ett tidigt skede av 

detaljplaneprocessen för att exploatören ska veta vad projektet kommer att innebära och 

kompletteras senare vid behov av ett exploateringsavtal.
 12

  

4.3.3 Genomförandeavtal – Markanvisningsavtal/Exploateringsavtal  

Det finns två typer av genomförandeavtal; exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Ett 

exploateringsavtal upprättas i de fall exploatören äger den mark som ska exploateras, medan 

ett markanvisningsavtal upprättas när kommunen är markägare, se figur 2 ovan. Ett 

genomförandeavtal upprättas för att reglera genomförandeskedet, det vill säga själva 

byggskedet av projektet. Det som måste regleras är bland annat fördelningen av vad kommun 

respektive exploatör ska ansvara för under genomförandet. Vanligt förekommande är 

exempelvis reglering av vem som ska ansvara och bekosta utbyggnaden av allmänna 

anläggningar. Även fastighetsrättsliga frågor måste regleras som marköverlåtelser, upplåtelser 

av rättigheter och dylikt samt vad som händer om någon part inte uppfyller de krav som finns 

i genomförandeavtalet.
13

 

Ett exploateringsavtal upprättas under detaljplanearbetets gång och tecknas en tid före 

detaljplanen antas, villkorat att bli giltigt i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Anledningen till att exploateringsavtalet upprättas innan detaljplanen antas är för att 

kommunen ska kunna utnyttja sitt planmonopol och påverka exploateringsavtalets innehåll. 

Ett markanvisningsavtal innebär i princip att kommunen överlåter sin mark till en exploatör 

som, genom markanvisningsavtalet, åtar sig de villkor som gäller för markanvisningen. 
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 Kalbro, Lindgren (2010) s. 134 
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 Kalbro, Lindgren (2010) s. 133ff.  
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Markanvisningsavtalet upprättas vanligtvis i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen och 

kompletteras i ett senare skede av ett slutgiltigt avtal rörande exploateringen. Kommunen har i 

dessa fall en större förhandlingsposition än vid upprättandet av exploateringsavtal, då de kan 

ställa högre krav på exploatören i och med att de kan agera som markägare och inte enbart 

myndighet.  

5 Kommunernas organisation  

I Sverige finns det idag 290 kommuner och i regeringsformens (2011:109; RF) 1 § anges att 

kommunerna ska ha ett självstyre. Med detta menas att kommunerna fattar egna beslut som 

finansieras med hjälp av bland annat kommunalskatten och medborgarna har i sin tur rätt att 

överklaga besluten som rör deras kommun. En kommun är en politiskt styrd organisation och 

grundpelarna för kommunernas organisation regleras av kommunallagen (1991:900). 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet och utgörs av förtroendevalda politiker. 

Var fjärde år äger ett val rum där medborgarna i kommunen har rätt att rösta fram 

representanterna till kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige i den kommunala 

hierarkin är kommunstyrelsen, se figur 3, som har i uppgift att förbereda de ärenden som ska 

beslutas om i kommunfullmäktige samt att ansvara för att genomföra och följa upp de beslut 

som kommunfullmäktige tar. Därmed fungerar kommunstyrelsen som kommunfullmäktiges 

verkställande organ, precis som regeringen är för riksdagen. Kommunstyrelsen har även det 

övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. 
14

  

För att genomföra kommunfullmäktiges riktlinjer och beslut har kommunstyrelsen nämnder 

till sin hjälp. Nämnderna består av politiker och ansvarar för ett verksamhetsområde. Efter 

varje val beslutar kommunfullmäktige hur den underliggande kommunala organisationen ska 

vara uppbyggd och vilka förtroendevalda som ska sitta i respektive nämnd. Nämnderna har i 

uppdrag att genomföra de beslut som fattas i kommunfullmäktige, vilket kommunstyrelsen 

har det övergripande ansvaret för att det blir gjort. De fattar också beslut i de ärenden som de 

fått delegerade från fullmäktige respektive kommunstyrelsen. Varje nämnd har en förvaltning 

där tjänstemän arbetar för att verkställa de politiska uppdragen. Även kommunstyrelsen har en 

egen förvaltning till hjälp i deras dagliga arbete. Denna nämnd kallas vanligtvis 

kommunstyrelsens förvaltning. Ibland har nämnderna och/eller kommunstyrelsen ett 
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Kommunfullmäktige 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsförvaltningen 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen 

Miljönämnden 

Miljöförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens 

förvaltning 
Kommunstyrelsens 

förvaltning 

arbetsutskott kopplat till sig. Utskottet består av politiker från nämnden och bereder ärenden 

till nämnden. 

Den nämnd som ansvarar för fysisk planering i kommunen benämns vanligen som 

byggnadsnämnden, men det kommunfullmäktige är som beslutar om nämndernas slutgiltiga 

benämning vilken kan variera från kommun till kommun.  Andra nämnder som vanligtvis 

finns representerade i kommunerna är socialnämnden, miljönämnden och kulturnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Prioritering och tidsplaner 

Att arbeta efter prioriteringar och tidsplaner är ett bra verktyg för att styra och kontrollera ett 

projekt från start till mål på ett effektivt sätt och ge en möjlighet till uppföljning av projektet. 

Finns det en tydlig tidsplan vet respektive inblandad part när i projektet denne ska utföra sin 

del av arbetet och kan planera sina resurser utifrån detta. En tidsplan som däremot inte 

efterlevs eller inte är uppdaterad kan däremot skapa det motsatta, osäkerhet och frustration, 

över att inte veta när saker ska ske härnäst och det är svårt som inblandad part att verka för en 

effektiv process.
 15

  

Detta examensarbete innefattar flera olika nivåer av tidsplanering för kommunernas arbete. 

För att på en övergripande nivå ha kontroll över resurser, budget etc. krävs en prioritering av 
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 Projektstegen (2011) 

Figur 3 - Typexempel över en kommuns organisation 
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samhällsbyggnadsprojekt. För respektive projekt används sedan tidsplaner
16

 för att uppskatta 

den tid det tar att upprätta en detaljplan, från planstart till antagande. Dessa två nivåer av 

tidsplanering ska samspela för att nå en fungerande samhällsbyggnadsorganisation inom 

kommunen. Nivåerna är: 

1. Ett nytt samhällsbyggnadsprojekt vägs in i kommunens prioriteringsordning efter hur 

viktigt projektet anses vara och vilka resurser som finns.  

2. För det specifika projektet görs även en mer detaljerad tidsplan för hur lång tid det 

uppskattas att ta från start till antagen detaljplan.  

Ur kommunens perspektiv fyller dessa två nivåer en viktig funktion för möjligheten att 

samordna samhällsbyggnadsprojekt. Kommunens arbete innefattar många skilda 

ansvarsområden vilka måste samordnas vad gällande personalresurser, budget och 

verksamhetens målsättningar både inom det enskilda projektet samt inom den övergripande 

planeringen. Exempelvis kan personalbrister inom planavdelningen skapa en flaskhals för 

projekten vilket lättare kan upptäckas vid en fungerande övergripande tidsplanering. 

Tidsplaner skapar även möjlighet till uppföljning av det aktiva arbetet.  

Ur byggherrens perspektiv är en fungerande tidsplanering viktigt för att de ska veta när deras 

genomförande ska påbörjas samt ur ekonomisk synvinkel då deras vinst är beroende av en 

lagakraftvunnen detaljplan. Speciellt små byggherrar är extra känsliga för fördröjda projekt då 

varje projekt innebär en stor ekonomisk risk.  

För att medborgare inte ska känna sig åsidosatta är det viktigt att informera och vara tydlig 

med hur projektet fortlöper. En tidigare studie
17

 har visat att medborgare ofta känner sig 

missnöjda med kommunens bemötande och känner att de inte får delta i processen. En 

realistisk tidsplan kan i detta fall vara ett bra hjälpmedel till mindre missbelåtenhet. 

7 Tidigare studier  

Nedan följer en genomgång av tidigare studier och utredningar. Anledningen till att 

detaljplaneprocessens komplikationer och förslag till förbättringar redovisas i den här studien 
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 Begreppet tidsplaner, med ”s”, används genomgående i arbetet istället för tidplaner, utan ”s”, då detta 

rekommenderas av Regeringskansliet (2012) 
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är att prioritering och tidsplanering syftar till att göra detaljplaneprocessen mer effektiv 

genom att vissa av de presenterade fördröjningsorsakerna eventuellt kan undanröjas.  

Flertalet examensarbeten har studerat hur lång tid detaljplaneprocessen tar och delvis 

redovisat vad anledningarna är till att processen blir fördröjd. Graner
18

 har utfört en studie där 

resultatet visar att de studerade detaljplanerna tar olika lång tid. Den främsta anledningen till 

fördröjning är att inblandade parter inte kommer överens. Andra orsaker som redovisas är 

krav på utredningar, personalomsättningar, protester samt byggherrens intresse. Han har även 

kommit fram till att tidsplaner som upprättats i ett tidigt skede tenderar att bli fördröjda och 

ifrågasätter dess nytta. 

Tre av de studerade arbetena
19

 har framhävt att tydligare direktiv från kommunen, genom 

bland annat lagreglerade tidiga avtal, och mer ansvar för byggherren skulle effektivisera 

detaljplaneprocessen. Ett av arbetena diskuterar möjligheten att byggherren tar fram 

detaljplanen som kommunen sedan antar, likt Norges planprocess. Ytterligare ett arbete
20

 har 

studerat byggherrens och kommunens samarbete och poängterat att tidhållning är en viktig 

aspekt för byggherren då varje fördröjning leder till kostnader.  

Nackas planprocess har analyserats i ett omfattande examensarbete
21

 och flera åtgärder till att 

effektivisera och samordna kommunens arbete har redovisats. Resultatet visar att en 

prioritering av aktiva samhällsbyggnadsprojekt är nödvändig. Vid tidpunkten för studien 

rådde stor resursbrist i förhållande till antalet aktiva ärenden vilket ställer stora krav på 

samordning och möjlighet till överblick. Främst var det initieringsskedet som saknade tydliga 

arbetsrutiner för att kunna göra en bedömning av prioriteringen utifrån både politiska mål och 

resurstillgång. Författarna framhöll vikten av en samordnad och övergripande prioritering som 

genomsyrades av politiska mål och riktlinjer. Införandet av en tydlig prioriteringsmodell 

skulle även öka förståelsen för hur lång tid processen tar genom möjlighet till uppföljning.  

Sammanfattningsvis kan ur tidigare studier inom området utläsas att varje projekt är unikt och 

att det är svårt att förutsäga fördröjande orsaker. Dessutom finns det många förslag på 

åtgärder för att effektivisera detaljplaneprocessen där tydligare prioriteringar är en av dem.   
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8 Resultat 

Nedan redovisas resultatet av granskningen av hur Huddinge, Nacka, Sollentuna och 

Vallentuna arbetar med prioritering och tidsplanering av samhällsbyggnadsprojekt. 

Beskrivningen av hur kommunerna arbetar med prioritering och tidsplanering av detaljplaner 

baseras på intervjuer med olika representanter från kommunerna, se källförteckning. Sedan 

följer en sammanställning över den verkliga tidsåtgången samt skillnaden mellan uppskattad 

tidspunkt för antagande och verkligt utfall för ett antal projekt i de olika kommunerna. Vid 

redovisning av resultat har både medelvärdet och medianen räknats ut, men fokus har legat på 

att redovisa skillnader i medianvärdet då medelvärdet påverkas mer av extremfall.  

8.1 Huddinge 

Huddinge kommun är Stockholms läns näst största kommun 

sett till invånarantal med nära 100 000 invånare. Huddinges 

geografiska läge visas i figur 4. Till ytan är Huddinge 141,4 

km
2
. Huddinge var i början på 1900-talet en glest bebyggd 

kommun med jordbruksmarker. På 1920-talet började 

småindustrier att växa fram och egnahemsbebyggelsen sätta 

fart. Idag består Huddinge av främst villabebyggelse och 

fritidshusområdena håller på att omvandlas till 

permanentboende, så kallade förnyelseområden.
22

 

Kommunen har ett stort markinnehav. Under de närmaste fem åren planerar kommunen att 

färdigställa ca 3 400 bostäder, detta för att bemöta det stigande invånarantalet
23

. 

8.1.1 Kommunens organisation 

Huddinge kommun styrs under nuvarande mandatperiod av en borgerlig majoritet bestående 

av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet samt Kristdemokraterna med 33 

av 61 mandat i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och ansvarar 

för den översiktliga planeringen, exploateringsfrågor samt personalfrågor. Det är även de som 

beslutar om planuppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB).   
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Figur 4 - Huddinges geografiska 

läge 
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Huddinges byggnadsnämnd, som är en av tio nämnder i kommunen, kallas för 

samhällsbyggnadsnämnden och har tillsammans med miljönämnden en gemensam 

förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen hanterar frågor inom 

natur, miljö, trafik, bygglov, detaljplaner, kartor och lantmäteri. 

I Huddinge finns en plansamordningsgrupp som kallas plansam. I denna grupp sitter 

planeringschefen från kommunstyrelsens förvaltning (KSF), MSB:s förvaltningschef, 

kommunekologen, enhetschefer för plan, mark- och exploatering, bygglov, gatu- och 

trafikavdelningen samt en sekreterare. Därmed finns en länk mellan KSF:s översiktliga 

planering och detaljplaneläggningen som sker på MSB. Det finns även en informell politisk 

styrgrupp kopplad till den fysiska planeringen i kommunen som kallas fysplan. I fysplan finns 

kommunalråd från majoriteten representerade. 

På MSB arbetar tjänstemännen i projektgrupper, en projektgrupp för varje 

samhällsbyggnadsprojekt. Projektgruppen består av representanter från alla berörda 

avdelningar och i vissa fall även det kommunala bostadbolaget Huge Fastigheter AB. 

Projektledaren utgörs av en tjänsteman från mark- och exploateringsavdelningen, men 

delprojektledare utses under både planskedet och genomförandeskedet i processen.  

8.1.2 Planering och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

I Huddinge kommun tas det årligen fram en prioritering för samhällsbyggnadsprojekt som 

kallas för projektplan för samhällsbyggnadsprojekt, se bilaga 2. Projektplanen är ett 

styrdokument där alla samhällsbyggnadsprojekt som ska planläggas eller genomföras inom de 

närmaste tre åren redovisas. Den fungerar både som en prioritering, planering och som ett 

verktyg för att nå de övergripande målen och motsvara därmed också kraven på riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Enligt Tomas Hansson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, är det 

kommunens viktigaste styrdokument inom samhällsbyggnadsprocessen efter översiktsplanen. 

Översiktsplanen behandlar ett långsiktigt perspektiv, medan projektplanen styr planering på 

kort sikt.  Huddinge har arbetet med framtagande av projektplaner i mer än tio år. 

Projektplanen är uppdelad efter planernas ändamål; bostäder, arbetsområden, allmänt ändamål 

samt översikter/program m.m. I projektplanen redovisas en beskrivning över varje enskilt 

samhällsbyggnadsprojekt och de övergripande riktlinjerna för projekten. Projektplanen inleds 

med en presentation av förutsättningar för samhällsbyggnadsprojekt i Huddinge och vilka 
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mål, planer och policys som påverkar samhällsbyggnadsprocessen, vilka hänsyn tas till vid 

framtagande av projektplanen.  

Sedan följer en tabell redovisad som visar prioriteringar och tidsplaner för samtliga projekt. 

De tidpunkter som uppskattas är: 

 Programskedet och/eller beslut om ramavtal (program, beslut i SBN och beslut i KS) 

 Detaljplaneskedet (framtagande av detaljplan, beslut i SBN och beslut i KS) 

 Genomförandeskedet (uppförande av kommunala anläggningar, uppförande av 

byggnader samt inflyttning) 

Projektplanen avslutas med statistik över planerat antal färdigställda bostäder per projekt och 

år (inflyttningsår) för de fem kommande åren likt kraven på riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Detta förenklar även möjligheten att förutse behovet av lokaler för allmänna ändamål som 

exempelvis skolor, förskolor och äldreboende. Det görs även en ekonomisk sammanställning 

för de pågående projekten. Här uppskattas investeringskostnader och exploateringsintäkter för 

projekten, vilket gör att en prognos för den totala exploateringsvinsten ur kommunens 

perspektiv kan tas fram.  

Projektplanen kan även ses som en kontroll över resurstillgången på MSB. Om tidsplaner 

skjuts framåt i tiden på grund av för många aktiva planprojekt, måste politikerna ta ställning 

till om de måste öka personalresurserna eller om det beror på någon annan faktor. Ett tydligt 

tecken på att det finns resursbrist är om projekten inte kan starta på utsatt tid, då denna 

tidpunkt inte är beroende av utomstående faktorer, enligt Tomas Hansson. 

8.1.3 Initiering av samhällsbyggnadsprojekt 

Vid en ny projektidé sker den första kontakten mellan KSF och den sökande. Om KSF vid 

den första bedömningen anser att ärendet kan genomföras med enkelt planförfarande hänvisas 

den sökande till planchefen på MSB. Resterande intresseanmälningar tar KSF upp i plansam 

för att diskutera om ärendet kan vara aktuellt för nästa projektplan. Om plansam är positiva 

till projektet förbereds ärendet för att tas med i nästa remiss för projektplanen och ärendet 

diskuteras i den politiska styrgruppen fysplan. Det finns i dagsläget inga tydliga rutiner för 

vilka planförfrågningar som ska prioriteras utan detta baseras enbart på diskussionen som 

skett i plansam och fysplan. Arbetet med projektplanen pågår löpande under året, enligt figur 

5 nedan.  
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De ärenden som inte bedöms vara av den omfattningen att de ska behandlas i 

projektplaneprocessen får av planchefen information om möjligheten att begära planbesked 

och att det innebär ett formellt beslut ifall kommunen är positiv till förfrågan eller inte. Dock 

har endast ett fåtal ansökningar om planbesked inkommit under året och det vanligaste är 

istället att ärendena hamnar på en väntelista och utförs när resurser finns. Planchefen 

prioriterar ärendena efter en behovsbedömning, vilket innebär att de inte följer turordningen 

fullt ut.  Vanligtvis finns det i storleksordningen 5-15 ärenden på listan. De större 

byggherrarna är medvetna om processens gång i Huddinge och har hittills inte krävt 

planbesked. För detaljplaner av större omfattning innebär ett införande i projektplanen i 

princip detsamma som ett löfte om att pröva planen och kan därför jämföras med ett 

planbesked. Hittills har planchefen eller förvaltningschefen fattat beslut om planbesked på 

delegation från samhällsbyggnadsnämnden.   

8.1.4 Framtagande av projektplanen 

Framtagandet av projektplanen sker på KSF och består främst av en omprioritering och 

uppdatering av gällande projektplan med hänsyn till både ekonomiska- och personalresurser, 

men även ställningstagande till nya projekt och framtagande av projektbeskrivningar. Om ett 

projekt inte anses vara av intresse under den kommande treårsperioden finns det idag ingen 

garanti för att kommunen kommer att pröva ärendet senare. Däremot framkommer det både 

från politiker och tjänstemän att rutiner bör framarbetas för hur tidigare förfrågningar ska 

hanteras. Dock finns det vissa ärenden som är av intresse, men beroende av exempelvis en 

«                Behandling av ny projektidé                » 
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Figur 5 - Från projektidé till införande i projektplan 
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utredning eller ett infrastrukturprojekt, som följer med år efter år men behandlas separat i 

remissprocessen.  Ärenden som plansam och fysplan avfärdar helt tas inte upp igen för 

prövning. 

Vid framtagandet av projektplanen har KSF ett nära samarbete med 

lokalförsörjningsansvariga i nämnderna för att anpassa behovet av exempelvis skola och 

äldreomsorg efter hur inflyttningen uppskattas enligt projektplanen. Tidigare har Huddinge 

haft ett problem med att lokalförsörjningen inte motsvarat behovet och detta ledde till att 

politikerna blev restriktiva med nya bostadsprojekt för att hinna ikapp med utvecklingen i 

kommunen. Politikerna är idag aktsamma för att inte hamna i samma situation igen
24

.  

När projektplanen är framarbetad ska den godkännas av KS. Åsikterna i KS kan leda till 

smärre justeringar innan den slutligen godkänns i KF i början av året. Fram till år 2009 

godkändes projektplanen istället i juni föregående år, exempelvis godkändes projektplanen för 

år 2008-2010 den 12 juni år 2007. I och med ett godkännande av projektplanen i KF har 

politikerna även givit ett medgivande till SBN om uppdrag att upprätta program eller start-

PM. Gällande PBL ger kommunerna möjlighet att välja bort program och i de fall har 

Huddinge beslutat att upprätta ett start-PM istället för program. 

Vid halvårsskiftet görs en uppföljning av projektplanen och omprioriteringar görs för vissa 

projekt. Några planer tidigareläggs, men vanligast är att projekten skjuts fram i tiden. Detta 

visar tydligt vilka typer av projekt som drar ut på tiden, enligt Tomas Hansson. Det 

förekommer att politikerna i sent skede gör omprioriteringar och vill ha med nya projekt av 

stort politiskt intresse, men det är inte grundtanken. Nya ärenden ska enbart föras in efter 

remissbehandling, det vill säga vid årsskiftet. Detaljplaner tas bort från projektplanen först när 

genomförandet är färdigställt eller om de efter prövning inte anses gå att genomföra. Det 

händer även att intressenter hoppar av, vilket medför att planläggningen avbryts i och med att 

finansieringen upphör, då det är intressenten som står för detta. 

8.1.4.1.1 Uppskattning av tidsplan i projektplanen 

Tidsplanen som redovisas i projektplanen är baserad på en uppskattning av hur lång tid ett 

planärende vanligtvis tar. För programskedet uppskattas normaltidplanen till sex månader och 

för samråd till antagande ett år. Det finns i tidsplanen ingen marginal för överklagande. I och 
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med införandet av gällande PBL och valmöjligheten kring upprättande av planprogram blir 

”programskedet” i projektplanen betydligt kortare i de fall ett program ej krävs. Det medför å 

andra sidan ett längre detaljplaneskede, detta eftersom en del av det arbete som tidigare 

gjordes i programskedet då flyttas till detaljplaneskedet. Huddinge har i nuläget inte bedömt 

vad den normala tidsåtgången blir för ett detaljplaneskede som inte föregåtts av ett 

planprogram. Tidsplanen för genomförandetskedet baseras på en uppskattning gjord av 

projektledarna på mark- och exploateringsavdelningen i samråd med aktuella byggherrar. 

Därmed varierar genomförandeskedets tidsåtgång mer än tidigare skeden i processen. Hela 

tidsplanen baseras på normaltiden och inga oförutsägbara händelser är medräknade. Vid 

granskning av projektplanen och dess tidsplaner lägger planchefen mer vikt vid att bedöma 

om antalet projekt i projektplanen är rimligt, i förhållande till resurserna på planavdelningen, 

än att granska om tidsplanerna är realistiska 
25

.  

Före år 2008 såg rutinerna annorlunda ut. Då gjordes en förstudie på KSF som låg till grund 

för programmet. Det innebär att visst arbete redan var nerlagt när planuppdraget gavs i 

samband med godkännande av förstudien. Anledningen till att rutinerna ändrades var att 

programskedet endast omarbetade förstudiehandlingen och därmed låstes förutsättningarna 

innan berörda sakägare fick möjlighet att uttala sig. 

8.1.5 Projektstart 

Projektplanens godkännande innebär att MSB kan starta arbetet med upprättande av ett 

planprogram. När detaljplanen är tänkt att starta enligt projektplanen bildas en projektgrupp 

med en projektledare. Projektledaren ansvarar för att ta fram ett projekt-PM som ska 

godkännas av plansam. Rutinerna för att starta upp projekt enligt projektplanen fungerar och 

följer vanligtvis den tidsplan som presenteras i projektplanen. I projekt-PM:et redovisas bland 

annat projektmål, projektmedlemmar, och en tidsplan. Efter ett godkänt projekt-PM påbörjas 

arbetet med att ta fram ett program som sedan går ut på programsamråd. Programhandlingen 

ska därefter tillstyrkas av SBN samtidigt som ramavtalet godkänns i KS, vilket innebär att 

planuppdrag har medgivits.   

I de fall ett planprogram inte ska upprättas skrivs istället ett start-PM, vilket planavdelningen 

ansvara för, som ska godkännas av KS och det eventuellt tillhörande ramavtalet i KF. I start-
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PM:et anges bakgrund, mål och tidsplan för planarbetet. Därefter upprättas ett projekt-PM likt 

förfarandet vid planprogram.  

För ärenden som ska handläggas med enkelt planförfarande utses en handläggare när resurser 

finns och planuppdrag ges av SBN efter tjänsteutlåtande upprättat av planhandläggaren. Den 

första tidsplanen anges i det plankostnadsavtal som tecknas med den sökande strax efter 

planuppdrag. Enligt dagens rutiner försöker kommunen uppskatta vilket kvartal som planen 

kan tänkas antas. 

8.1.6 Studie över tidsplaner upprättade i tidigt skede 

I undersökningen har den uppskattade tidpunkten för detaljplanens antagande i KF var enligt 

den tidsplan som redovisas i den projektplan som är godkänd närmast datum för planuppdrag 

studerats. Tidpunkten för godkännande av projektplanen har varierat, mellan åren 2002-2008 

godkändes den i juni året innan det första redovisade året, exempelvis godkändes 

projektplanen för åren 2002-2004 i juni 2001. Från och med år 2009 har projektplanen 

godkänts i januari/februari samma år som den börjar gälla, exempelvis godkändes 

projektplanen för åren 2009-2011 i februari 2009. Det innebär att om planuppdraget gavs i 

december 2010 så används tidsplanen i projektplanen som godkändes i januari 2011, eftersom 

det är den närmast godkända projektplan. Om planuppdraget istället gavs i september 2004 så 

används projektplanen som godkändes i juni 2004. Det vill säga att den använda 

projektplanen för avläsningen av tidpunkt för detaljplanens antagande i KF varierar, ibland är 

använd projektplan godkänd före planuppdrag och ibland efter. För planer startade efter år 

2009 ges planuppdraget efter framtaget planprogram och därför används projektplanen 

godkänd närmast datumet för programstart i projektplanen, dock gäller detta enbart tre projekt 

i studien.  

Mellan åren 2002-2011 har 66 antal detaljplaner med normalt planförfarande antagits i 

Huddinge. Av dessa har i 50 fall redovisats en uppskattad tidsplan i projektplanen för 

antagande i KF. I 26 av dessa fall har den närmast godkända projektplanen godkänts senast 

fyra månader, i snitt tre månader, efter planuppdraget eller under samma månad. I övriga 24 

fall är projektplanen som använts godkänd innan planuppdraget, i snitt tre månader innan men 

i ett undantagsfall nio månader i och med att det blev ett glapp på 1,5 år mellan godkända 

projektplaner åren 2008 och 2009.  
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Figur 6 - Verklig tidsåtgång där blå del av stapel motsvarar tiden från planuppdrag till godkännande i 

nämnden och vit del motsvarar tiden mellan nämndens godkännande och antagande i KF. 

Detaljplanerna är ordnade efter tid för antagande, se bilaga 3. 

8.1.6.1 Den faktiska tidsåtgången 

Under detta avsnitt redovisas resultatet av en studie över tidsåtgången mellan planuppdrag 

och antagande. Detaljplanerna har framtagits enligt rutinerna som gällde före år 2008 i 

Huddinge, vilket innebär att en förstudie föregick planuppdraget. Detta får som konsekvens 

att en del av planarbetet redan är genomfört när planuppdraget ges. Därmed motsvarar studien 

inte den totala faktiska tidsåtgången då uppgifter för när arbetet med förstudien påbörjades 

saknas. 

Från planuppdrag till antagande i KF tar det i genomsnitt 30 månader (2,5 år) och medianen är 

25 månader (2 år och 1 månad) för de 50 detaljplaner som har en tidsplan i projektplanen vid 

planuppdrag. Det bör dock noteras att innan planuppdraget har visst arbete redan lagts ner i 

form utav en förstudie.  Nedanstående figur 6 visar den verkliga tidsåtgången uppdelad på två 

faser i processen. Den nedersta del av stapeln motsvarar tidsåtgången från planuppdrag till 

godkännande av SBN, medan den översta delen motsvarar tiden mellan godkännande i 

nämnden och antagande i KF. I den översta delen drar det ibland ut på tiden på grund av 

politiska motstridigheter eller att exploateringsavtalet inte är undertecknat beroende på att 

exploatören och kommunen ej kan komma överens.   
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Följande tabell 1 visar den faktiska tidsåtgången jämfört med uppskattad tidsåtgång i 

projektplanen uppdelat efter detaljplanens ändamål. I projektplanen är den uppskattade 

genomsnittstiden och även medianen 18 månader (1,5 år). Allmän service innefattar ändamål 

som skola, förskola, vård, äldreboende och idrott. Bostäder omfattar all nybebyggelse av 

bostäder, medan förnyelseområde omfattar en omvandling av befintliga bostadsområden från 

fritidshus till permanentboende.   Verksamhetsområden kan vara centrumbebyggelse, industri, 

kontor m.m. Ytterligare en kategori, benämnd trafik, finns representerad, men i Huddinge har 

ingen tidig tidsplan angivits för dessa ändamål för detaljplanerna som ingår i studien. 

Ändamål Antal Medelvärdet för tidsåtgång 

Uppskattning      Verklighet     

Medianvärdet för tidsåtgång 

Uppskattning      Verklighet 

Allmän service 15 18 26 17 21 

Bostäder 15 18 24 19 25 

Förnyelseområde 10 20 47 20 48 

Verksamhetsområde 10 17 30 17 24 

Trafik 0 0 0 0 0 

Tabell 1 - Tidsåtgång mellan planuppdrag och antagande i KF angivet i antalet månader - uppskattad tid 

i projektplanen respektive verkligt utfall 

 

Figur 7 - Medianen för tiden mellan planuppdrag och antagande 

Ovanstående tabell 1 med tillhörande figur 7 visar att de uppskattade tidsåtgången inte 

varierar efter ändamål, men att det i verkligheten är stora skillnader. Förnyelseområdena tar 
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mycket längre tid än vad kommunen förutsåg i projektplanen. För övriga ändamål kan ses att 

den uppskattade tidsåtgången stämmer bättre överens med medianen för verkligt utfall, men 

att det tar längre tid än kommunen uppskattat i ett tidigt skede. 

8.1.6.2 Skillnaden mellan uppskattad och verklig tidpunkt för antagande 

Nedanstående figur 8 visar skillnaden i antalet månader på den tidpunkt som uppskattats i 

projektplanen närmast planuppdraget jämfört med den tidpunkt då detaljplanen antogs i 

verkligheten.  Observera att det under detta avsnitt enbart är skillnaden angivet i månader som 

visas och inte den totala tidsåtgången. Medelvärdet för skillnaden är 13 månaders försening 

medan medianen är 9 månaders försening. Om skillnaden är noll månader innebär det att den 

uppskattade tiden sammanfaller med verkligheten. Ju länge till höger på x-axeln desto senare 

är detaljplanen antagen. 

 

Figur 8 - Skillnaden mellan uppskattad och verklig tidpunkt för antagande. Varje punkt motsvarar en 

detaljplan. Se bilaga 3 för tabell över studerade detaljplaner.  

 

Nedan visas en tabell, tabell 2, där skillnaden mellan uppskattad och verklig tidpunkt för 

antagande i KF är uppdelat i olika ändamål. I kolumnen ”antal” visas hur många detaljplaner 

som studerats av det ändamålet, medan ”max” och ”min” visar den största fördröjningen 

respektive den som antagits tidigast före uppskattad tid. Medan medelvärdet och 

medianvärdet för skillnaden visas i de två högra kolumnerna.  
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Ändamål Antal Max Min Medel Median 

Allmän service 15 48 – 4 10 6 

Bostäder 15 24 – 4 7 5 

Förnyelseområde 10 52 5 27 26 

Verksamhetsområde 10 44 – 6 12 10 

Trafik 0 0 0 0 0 

Tabell 2 - Skillnaden i månader mellan uppskattad och verklig antagandetidpunkt för olika ändamål  

 

Figur 9 - Medianen för fördröjning, enligt ovanstående tabell, angiven i antal månader 

Ovanstående tabell 2 med tillhörande figur 9 visar tydligt att det är förnyelseområden som är 

svårast att förutsäga tidsåtgången för, medianvärdet för fördröjningen är 26 månader (2 år och 

2 månader). Detta ändamål är även det som tar längst tid enligt tabell 1. Observera att det 

även inom andra ändamål förekommer stora skillnader mellan uppskattning och verklighet. 

Exempelvis skiljer det i ett fall 48 månader (4 år) för allmän service, men de flesta planer har 

följt tidsplanen väl, vissa även snabbare än beräknat, vilket resulterat i en median på sex 

månader.  

Nedan följer en tabell med uppdelning efter initial markägare, se tabell 3, med tillhörande 

figur 10. Det kan ses att detaljplaner där ingående fastigheter är i enskild ägo tar längst tid. 

Oftast omfattar detta ägande förnyelseområden, vilka även enligt ovanstående tabell är svåra 

att uppskatta. Resultatet visar att övriga markägandeförhållanden inte påverkar möjligheten att 

göra en bra uppskattning över tidsåtgången i ett tidigt skede då skillnaderna mellan 

uppskattning och verklighet är relativt lika.  
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Initial markägare Antal Max Min Medel Median 

Enskild ägo 10 52 5 27 26 

Exploatör 11 48 – 4 12 8 

Kommunen 20 30 – 4 9 7 

Blandat 9 21 – 6 7 5 

Tabell 3 - Fördröjning i månader fördelat efter initial markägare 

 

Figur 10 - Medianen för fördröjningen, enligt ovanstående tabell 3, fördelat efter initial markägare 

8.1.6.3 Tidsplaner för tre specifika projekt 

I projektplanen finns tidsplaner för varje projekt redovisat. Tidsplanen visar skedena 

förstudie, detaljplaneskedet samt genomförandeskedet.  Nedan följer exempel på hur tre olika 

projekt har redovisats genom åren i projektplanen samt det verkliga utfallet. I högra kolumnen 

redovisas vilken projektplanen uppgifterna är hämtade ifrån. Projektplanen omfattar alltid tre 

år, vilka har markerats med svart ruta. Nedan visas de olika markeringarna för respektive 

skede i samhällbyggnadsprojektets process som använts i redovisningen.  
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Genomförandeskede 

Det första projektet är ett förnyelseområde, Östra Glömsta, se figur 11, där detaljplanen 

antogs i december 2008, men sedan blev överklagad och vann laga kraft i mars 2010. 

Projektet är fortfarande under utbyggnad. I detta exempel har tidsplaner för projektet från 

projektplanen 2001-2003 till projektplanen 2010-2012 valts ut att studeras. Planuppdraget 

gavs i april 2006 efter att förstudie genomförts och den närmast godkända projektplanen 
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Figur 11 - Projektet Östra Glömsta:s väg genom projektplanerna 

uppskattades då att detaljplanen skulle antas i juni 2008, vilket innebär en försening på sex 

månader i figur 8 och bilaga 3. Första gången en uppskattning av antagande i KF redovisas är 

i projektplanen för 2002-2004 och uppskattas då till december 2004.  

 

Nästa exempel är en förskola och parkering, Björkängshallen, där detaljplanen blev antagen i 

april 2011. Som figuren nedan visar gjordes här ingen förstudie innan programskedet, utan 

projektet följde rutinerna som infördes år 2008. Planuppdrag gavs i oktober 2009 efter att 

programmet hade upprättats. I projektplanen för 2009-2011 uppskattades antagandet ske i maj 

2010, vilket medför en skillnad på 11 månader jämfört med verkligheten.  

 

Figur 12 - Projektet Björkängshallens väg genom projektplanerna 

Sista exemplet är en detaljplan som omfattar en kyrka och flerbostadshus i centrala Huddinge. 

Detaljplanen är antagen i oktober 2009 och planuppdraget gavs i juni 2006. I projektplanen 

som godkändes närmast planuppdraget, projektplanen för 2007-2009, uppskattades att 

detaljplanen skulle antas i juni 2008. Detta innebär att detaljplanens antagande försenades 

med 16 månader jämfört med den uppskattningen. 

 

Figur 13 - Projektet Paviljongens väg genom projektplanerna 
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8.2 Nacka  

Nacka kommun är även den en av de större kommunerna i 

Stockholms län om man ser till dess invånarantal på ca 

92 000 invånare. Nackas geografiska läges visas i figur 14. 

Likt andra kommuner i storstadsområden ökar denna siffra 

stadigt och det finns många aktuella 

samhällsbyggnadsprojekt. Till ytan är Nacka 96 km
2
. 

26
 

Nacka blev tidigt en viktig ort för industrier och i slutet av 

1800-talet var Nacka en av landets största industriorter med 

sitt strategiska läge vid inloppet till Stockholm. 

Saltsjöbanan byggdes ut kring år 1890 och hjälpte även den till att förbättra för 

industriverksamheten. På 1980-talet tog avindustrialiseringen fart på riktigt i Nacka och sedan 

dess har de flesta industriområdena exploaterats och bostäder har uppförts. Nacka har idag 

många förnyelseområden, varav Älgö är det största med över 500 fastigheter involverade.
27

 

8.2.1 Kommunens organisation 

Nacka styrs idag av en politisk majoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och 

Kristdemokraterna med 40 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Nacka 

har 13 ledamöter och ansvarar för att se till att kommunens mål och riktlinjer efterlevs samt 

ansvarar bland annat för exploateringsverksamheten och ger planuppdrag. Det finns tio 

nämnder i kommunen och den nämnd som ansvarar för frågor inom plan- och byggsektorn 

kallas i Nacka för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Det är sedan miljö- och 

stadsbyggnad, med omkring 100 tjänstemän, som ska verkställa MSN:s uppdrag. Denna 

verksamhet är uppdelad på sex enheter med olika ansvarsområden; plan, exploatering, 

bygglov, lantmäteri, miljö och teknik- och stadsbyggnadsstaben. Under år 2007 inleddes ett 

arbete i kommunen för att ta fram en fungerande modell för organisationen och arbetsmetoder 

inom miljö- och samhällsbyggnadsverksamheten. Modellen kallas Nackas 

stadsbyggnadsmodell och redovisar alla tänkbara scenarion i de olika faserna i 

samhällsbyggnadsprocessen. Faserna som redovisas i modellen är startfasen, planfasen, 
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 Nacka kommun (2012a) 

27
 Nacka kommun (2003) 

Figur 14 - Nackas geografiska läge 
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genomförandefasen och avslutningsfasen. Modellen bygger på att samhällsbyggnadsprojekt 

genomförs i en projektgrupp med en ansvarig projektledare genom alla faser. Vid 

genomförande av samhällsbyggnadsprojekt arbetar Nacka i projektgrupper med projektledare 

och delprojektledare under vissa faser. 

I Nacka finns en styrgrupp bestående av stadsbyggnadsdirektören, planchefen, 

exploateringschefen, tekniska direktören, park- och fritidsdirektören och fastighetsdirektören. 

I denna grupp diskuteras övergripande frågor inom samhällsbyggnadsverksamheten. De 

träffas varannan vecka och beslutar om bland annat prioriteringar och projektstarter. 

Styrgruppen fungerar även som bollplank för projektledaren i svåra frågor.  

I Nacka finns en informell plangrupp, som i denna mandatperiod består av politiker från den 

borgerliga majoriteten. I plangruppen diskuteras samhällsbyggnadsprojekten informellt och 

styrgruppen rådgör med dem i politiskt viktiga frågor.  

I Nacka arbetar förvaltningen med ett digitalt projektstyrningssystem. I systemet har varje 

ärende ett projektkort där grundläggande fakta, tidsrapportering, tidsplanering, budget, 

projektmedlemmar m.m. finns redovisat. Även fakturorna för projekten hanteras här och de 

konteras därmed i systemet. Systemet möjliggör framtagande av rapporter och statistik för 

budget, lokalförsörjning och prognoser. Exempelvis kan en prognos över framtida 

driftskostnader i projektet uppskattas med hjälp av information om tillkommande gatlängd, 

VA-nät m.m.  Eftersom projekten är kopplade till budgeten underlättar det projektledarens 

arbete. Tidsplanerna är uppskattade även för delmomenten i de olika faserna.  

8.2.2 Planering och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Tjänstemännen i styrgruppen gör en prioritering av varje samhällsbyggnadsprojekt utifrån en 

prioriteringsmodell, se bilaga 4. Prioriteringsmodellens utformning är godkänd av MSN och 

KS. Prioriteringsmodellen är uppbyggd efter ett poängsystem där projekten poängsätts med 

poängen 0, 1, 3, 5 i följande kategorier:  

 God kommunal service 

 Effektivt resursutnyttjande 

 Stor valfrihet 

 Starkt medborgarinflytande 

 God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling 

 Prioriteringskontroll 
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Den sammanlagda poängen visar sedan projektets prioritering, ju högre poäng desto högre 

prioritet. Det som vägs in i bedömningen är det som projektet tillför och det kan inte dra nytta 

av vad som tidigare finns på platsen. Styrgruppen prioriterar endast projekt som inte har 

påbörjats och därmed redovisas på en väntelista i projektstyrningssystemet. Redan påbörjade 

projekt ansvarar projektledaren för att de drivs framåt. Tre gånger per år redovisas en aktuell 

lista över hur prioriteringen av samhällsbyggnadsprojekt ser ut. Vid dessa tillfällen kan 

politikerna framföra sina åsikter och påverka prioriteringen.  

Det finns ingen offentlig redovisad prioritering över varken aktiva eller kommande projekt i 

Nacka. Det som finns redovisat är en enkel sammanställning över prognostiserat antal 

färdigställda flerbostadshus och småhus. Prognosen för bostadsbyggande är inte uppdelad i 

kommundelar eller projekt vilket gör att ingen prioritering eller tidsplan för respektive projekt 

kan utläsas. 
28

 

8.2.3 Initiering av samhällsbyggnadsprojekt 

Vanligtvis initieras ett planärende genom att en fastighetsägare kommer in med en förfrågan 

om att få bygga på sin mark eller att kommunen själva initierar exempelvis förnyelseplanering 

eller kommunal service. Den första kontakten sker oftast med exploateringschefen, 

planchefen eller stadsbyggnadsdirektören. I och med att nya PBL trädde i kraft i maj år 2011, 

med sitt krav på planbesked, har Nacka arbetat fram en rutin för initiering av 

samhällsbyggnadsprojekt. Den sökande uppmanas att lämna in en begäran om planbesked i de 

fall de är intresserade av att exploatera sin egen mark, detta gäller såväl normala som enkla 

ärenden. Redan innan ett krav på planbesked infördes i lagtext strävade politikerna i Nacka 

efter att ge ett besked i ett tidigt skede för att undvika osäkerhet hos byggherrarna
29

. I de fall 

den sökande vill exploatera kommunens mark uppmanas de att lämna in en intresseanmälan 

för markanvisning. När en begäran om planbesked inkommer till kommunen utses en 

handläggare på planavdelningen för beredning av ärendet.  

Vid enkla ärenden, ärenden av mindre vikt, kan planchefen på delegation fatta beslut om 

planbesked. Alla ärenden av större vikt ska föras upp i MSN för beslut om planbesked. I de 

ärenden som planchefen har tagit beslut på delegation informeras nämnden. I de fall ärendet 
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ska handläggas med enkelt planförfarande så går ärendet direkt till planavdelningen för 

handläggning efter resurser.  

Vid större ärenden, som ska handläggas med normalt planförfarande, sker även här 

beredningen av utsedd handläggare innan MSN tar beslut om planbesked. De nya rutinerna 

möjliggör att den sökande får planbesked inom fyra månader, vilket är kravet enligt PBL. I de 

fall som MSN ger ett positivt planbesked läggs ärendet in i projektstyrningssystemet 

väntelista.  

Ambitionen är att i planbeskedet ange vilket år och kvartal detaljplanen kommer att bli 

antagen i planbeskedet. Handläggaren uppskattar denna tid i samråd med planchefen som har 

den övergripande synen på kommunens prioritering av samhällsbyggnadsprojekt. 

8.2.4 Projektstart 

När styrgruppen ser att resurser finns skriver projektledaren ett start-PM som redovisar 

tidsplan, mål m.m. MSN och KSAU ger sitt yttrande kring start-PM:et efter att det godkänts 

av styrgruppen. Vid ett godkännande i styrgruppen informeras även chefer för andra berörda 

enheter på förvaltningen om att projektet ska påbörjas för att inhämta deras åsikter. Slutligen 

ska KS ge sitt godkännande till start-PM:et och därmed ge planuppdrag. Idag är det endast ett 

fåtal ärenden som befinner sig på väntelistan, under tio stycken, dock finns utöver det ett antal 

ärenden som väntar på beslut utanför kommunens verksamhet. Nacka kommun har idag goda 

tjänstemannaresurser och därför kan de hålla väntelistan kort. 

När projektet har fått planuppdrag och blivit aktivt är det projektledarens uppgift att leda 

projektet framåt. Därmed är de ansvariga för att projektets tidsplan efterföljs och att budgeten 

hålls. Tre gånger per år sker en avstämning i KS för projektens budget där projektledaren kan 

framföra sina önskemål om budgetens justeringar.  

Efter beslut om godkännande av start-PM i KS fattas inte nästa politiska beslut i 

planprocessen förrän vid beslut om granskning, då planchefen på delegation kan ta beslut om 

att gå ut på samråd. 
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8.2.5 Studie över tidsplaner upprättade i tidigt skede 

8.2.5.1 Normalt planförfarande 

Mellan åren 2002 och 2011 har 60 planer som genomförts med normalt planförfarande 

antagits. Av dessa 60 har en tidsplan angetts i start-PM:et för antagandet i 48 av 

detaljplanerna. Dessa 48 planer ingår i studien och redovisas i bilaga 5. I 16 av dessa 

tidsplaner har antagandet uppskattats till en specifik månad, vilka visas med röd cirkelformad 

markering i nedanstående figur 17.  

Vanligtvis anges uppskattat antagande som flera månader (april-maj 2001), årstid (Hösten 

2007), kvartal (3:e kvartalet 2004) eller årsskifte (2002/2003). För att kunna redovisa en 

ungefärlig tidsskillnad måste vissa antaganden därför göras. Dessa planer, där antaganden 

gjorts, har en blå romb som markering i figur 17 nedan. I ett intervall används den sista 

månaden i intervallet. Årsskiftet och början av året antas som månaden januari samt att slutet 

av året antas som månaden december. Vid angivet kvartal används månaden som infinner sig i 

slutet av kvartalet, likaså anges sista månaden i en årstid vid beräkning av en ungefärlig 

skillnad mellan uppskattad och verklig antagandetid. Årstidernas antas infalla enligt 

kalendarisk definition; vinter: december-februari, vår: mars-maj, sommar: juni-augusti och 

höst: september-november
30

.  

8.2.5.1.1 Den faktiska tidsåtgången 

I studien över Nacka kommuns detaljplaneprocess omfattar tidsåtgången för tiden från 

upprättande av start-PM till antagande i KF. Det innebär att en direkt jämförelse av 

tidsåtgången med övriga kommuner inte kan göras då olika mängd förarbeten har uträttats 

innan planuppdrag givits.  

Från upprättande av start-PM till antagande i KF tar det i genomsnitt 46 månader (3 år och 10 

månader) och medianen är 38 månader (3 år och 2 månader) för de 48 detaljplaner som har 

tidsplan i start-PM:et. Staplarna i nedanstående figur 15 är sorterade efter tid för antagande, ju 

längre till höger på x-axeln ju senare antagen.  
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Figur 15 - Tidsåtgången mellan upprättande av start-PM till antagande i KF, den nedre delen av stapeln 

redovisar tiden mellan start-PM och godkännande i nämnden medan den övre delen av stapeln visar tiden 

mellan nämndens godkännande och antagande i KF. De studerade detaljplanerna är ordnade efter 

antagandetid, se bilaga 5,  

I start-PM:et  är den uppskattade genomsnittstiden 16 månader (1 år och 4 månader) och 

medianen är 15 månader (1 år och 3 månader). Tabell 4 nedan delar upp både den uppskattade 

och den verkliga tidsåtgången efter detaljplanernas ändamål. 

Ändamål Antal Medelvärdet för tidsåtgång 

Uppskattning      Verklighet 

Medianvärdet för tidsåtgång 

Uppskattning       Verklighet 

Allmän service 5 13 24 12 31 

Bostäder 22 16 48 15 45 

Förnyelseområde 12 17 65 16 58 

Verksamhetsområde 6 16 36 15 36 

Trafik 3 15 19 16 21 

Tabell 4 – Medel- respektive medianvärdet för den tidsåtgång som uppskattas i start-PM:et respektive 

hur det verkliga utfallet såg ut fördelar efter olika ändamål för detaljplanen. 
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Figur 16 - Medianen för tiden mellan upprättande av start-PM och antagande 

Som kan ses i tabell 4 och figur 16 är det stor spridning mellan den uppskattade tidpunkten för 

antagande och verkligt utfall. Det är enbart ändamålet ”trafik” som medianvärdet för 

uppskattning och verklighet i stort sett överensstämmer. Det kan även ses att uppskattad 

tidsåtgång i start-PM inte varierar beroende på ändamål.  

8.2.5.1.2 Skillnaden mellan uppskattad och verklig tidpunkt för antagande 

 

Figur 17 - Skillnaden mellan uppskattad och verklig antagandetid. Röda cirkelformade markeringar 

motsvarar projekt där en månad för antagande uppskattades, medan de blå rombiska markeringarna 

angavs i intervall och därmed har antaganden gjorts i dessa fall. 

Figur 17 visar skillnaden mellan uppskattad och verklig antagandetid för de 48 undersökta 

detaljplanerna. Y-axeln redovisar antal månaders skillnad från uppskattad tid till verkligt 

utfall. Följdordningen längs x-axeln motsvarar den ordning som redovisas i tabellen i bilaga 5. 
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Resultatet visar att tre detaljplaner följde den tidsplan som uppskattats i start-PM:et, medan 

resterande var fördröjda. Medelvärdet för skillnaden är 30 månaders försening medan 

medianen är 22 månaders försening för detaljplaner som utförts med normal planförfarande i 

Nacka. 

Ändamål Antal Max Min Medel Median 

Allmän service 5 24 0 10 7 

Bostäder 22 88 5 32 27 

Förnyelseområde 12 101 4 48 43 

Verksamhetsområde 6 48 0 20 17 

Trafik 3 6 0 4 5 

Tabell 5 - Fördröjning för antagandetidpunkten fördelat efter ändamål 

 

Figur 18 - Medianen för fördröjningen, enligt ovanstående tabell 5, fördelat efter ändamål 

Ovanstående tabell 5 och figur 18 visar att förnyelseområden är de projekt som är svårast att 

förutsäga hur lång tid detaljplaneprocessen kommer att ta. Generellt kan sägas att kommunen 

har stor inverkan på besluten för trafikanläggningar och allmän service och dessa är också 

lättast att förutsäga.  

I tabell 6 och figur 19 på nästa sida kan ses hur fördröjningen är uppdelat på olika initiala 

markägoförhållanden. I de fall fastigheterna i initialskedet är i enskild ägo innebär i de flesta 

fall att det rör sig om ett förnyelseområde vilket förklarar svårigheten med uppskattningen och 

därmed en stor fördröjning. I övrigt kan ses att när exploatören äger marken tar det längre tid 

än vid kommunal ägo eller blandat ägoförhållande. 
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Initial markägare Antal Max Min Medel Median 

Enskild ägo 15 101 4 40 32 

Exploatör 20 88 0 29 25 

Kommunen 7 32 0 18 20 

Blandat 6 63 5 24 13 

Tabell 6 - Fördröjning i månader fördelat efter initial markägare 

 

Figur 19 - Medianen för fördröjningen, enligt ovanstående tabell, fördelat efter initial markägare 

8.2.5.2 Enkelt planförfarande 

I Nacka kommun har 180 stycken planer vunnit laga kraft som utförts med enkelt 

planförfarande mellan åren 2002 - 2011. Av dessa 180 har en tidsplan från tidigt skede i 

planprocessen funnits tillgängliga på kommunens hemsida för 75 stycken planer. 

Tidsplanerna har funnits redovisade i den tjänsteskrivelse som upprättas i samband med 

planuppdrag i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Resterande planer har antingen ingen 

redovisad tidsplan i tjänsteskrivelsen eller så saknas dokumentet på hemsidan. Nacka har i 

vissa fall angett ett intervall i tidsplanen. I dessa fall har den senaste månaden i intervallet 

använts, om den inte blivit antagen inom intervallet då månaden för antagande istället 

använts.  Verklig tidsåtgång för de 75 studerade planerna visas i figur 20 på nästa sida. I 

bilaga 6 finns de studerade detaljplanerna listade efter datum för antagande. Medelvärdet för 

tidsåtgången mellan upprättande av start-PM och antagande är tio månader och medianvärdet 

7 månader.  
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Figur 20 - Verklig tidsåtgång för detaljplaner framtagna med enkelt planförfarande år 2002 – 2011 

ordnade efter antagandetid se bilaga 6. 

 

Figur 21 - Skillnaden mellan uppskattad och verklig antagandetidpunkt för detaljplaner antagna åren 

2002-2011  

Figur 21 ovan visar skillnaden i antalet månader för antagen detaljplan mellan den 

uppskattade tiden i tjänsteskrivelsen och verkligheten. Noll månaders skillnad innebär att 

planen blev antagen enligt tidsplanen, vilket var 11 stycken planer. De 10 planer som ligger 

under nollstrecket blev antagna tidigare än uppskattat, medan de resterande 54 detaljplanerna 

som ligger över nollstrecket tog längre tid än beräknat. Medelvärdet för skillnaden är 5 

månaders försening medan medianen är 2 månaders försening. Av samtliga detaljplaner i 

figuren återfinns 60 % i intervallet mellan 0 och 5 månaders försening i förhållande till den 

uppskattade tidpunkten.  
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8.3 Sollentuna 

Sollentuna kommun har 65 000 invånare och är 

belägen norr om Stockholm, se figur 22. Till ytan är 

Sollentuna kommun 58,6 km
2
 stor

31
 Kommunens 

utveckling startade på allvar i och med att järnvägen 

mellan Stockholm och Uppsala drogs genom bygden år 

1866. Precis som för många kranskommuner till 

Stockholm tog egnahemsbebyggelsen fart i början av 

1900-talet då bostadsbristen i Stockholms innerstad var 

stor och människor sökte större boenden med 

pendlingsmöjligheter.
32

.  

Sollentuna satsar just nu på en omvandling av 

närområdena kring de fem pendeltågsstationerna med bland annat nya Sollentuna centrum. 

Andra stora utvecklingsområden är Väsjöområdet som är ett tidigare sommarstugeområde där 

en helt ny stadsdel ska ta form. Totalt planeras i området ca 2 800 bostäder med tillhörande 

service.  

8.3.1 Kommunens organisation 

I Sollentuna är det en borgerlig majoritet som styr bestående av Moderaterna, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet med 37 av 61 mandat. Moderaterna är det största partiet 

med 26 av 61 mandat i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen sitter det 15 mandat och de 

har ansvaret för de nio nämnderna i Sollentuna. Kommunstyrelsen har i Sollentuna ansvaret 

för ekonomi, den översiktliga planeringen, planfrågor, mark och exploateringsfrågor m.m. 

Innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen bereds ärendena i något av de två utskotten, 

arbetsutskottet eller plan- och exploateringsutskottet.  I plan- och exploateringsutskottet 

bereds ärenden som behandlar översiktlig planering, detaljplaner, nyexploatering etc. Övriga 

nämnder kopplade till fysisk planering är miljö- och byggnadsnämnden samt trafik- och 

fastighetsnämnden.
33

   

                                                 
31

 Sollentuna kommun (2012b)  

32
 Sollentuna kommun (2012a)  

33
 Sollentuna kommun (2012c)  

Figur 22 - Sollentunas geografiska läge 
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Samhällsbyggnadsprojekt hanteras i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott. De har 

som uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen, men fattar också vissa beslut på 

delegation. Sedan år 2011 har utskottet beslutat om vilka samhällsbyggnadsprojekt som ska 

prioriteras 
34

. 

I Sollentuna finns en beredningsgrupp som kallas för planeringsgruppen och består av 

stadsarkitekten, planeringschefen och exploateringschefen samt två sekreterare från plan- 

respektive exploateringsenheten. Planeringsgruppen sammanträder varannan vecka. 

8.3.2 Planering och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Som nämndes ovan fokuserar kommunen främst på att utveckla närområdet kring de fem 

pendeltågsstationerna, med start i Helenelund. Denna utveckling omfattar en uppfräschning, 

förtätning och byggnation på höjden. I prioriteringen tar de hänsyn till rimligheten i att 

byggherren sedan följer upp detaljplanen och bygger. De vill att detaljplanerna ska 

genomföras kort efter antagandet på grund av att förutsättningar snabbt kan ändras för ett 

område. Vid beslut om en detaljplan framhåller Thomas Ardenfors, ordförande i plan- och 

exploateringsutskottet, vikten av att se till hela områdets karaktär och inte enbart till en 

fastighet. Thomas framhåller även att målsättningen är att prioriteringen av 

samhällsbyggnadsprojekt i framtiden ska vara offentlig på kommunens hemsida dels för att 

kommuninvånarna ska kunna följa processen dels för att externa exploatörer får tydliga 

signaler från kommunen för sin egen planering. 

I Sollentuna upprättas en gång per mandatperiod riktlinjer för bostadsförsörjningen i 

Sollentuna kommun. De senaste är antagna i oktober 2010 och anger att ambitionen är att 

bygga 300 lägenheter/år i blandande upplåtelseformer. Riktlinjerna behandlar inte en 

prioritering av enskilda projekt men markerar vilka områden där bostäderna främst kommer 

att byggas. Dessutom tas ett årligt beslut i plan- och exploateringsutskottet om 

bostadsbyggandet för den kommande tioårsperioden där en uppskattning av antalet 

inflyttningsklara bostäder per år redovisas. Detta beslut ligger till grund för 

befolkningsprognosen där dessa uppgifter även presenteras. I Sollentuna används ett 

dokument för resursplanering, se bilaga 7 för utdrag av rubrikerna i dokumentet. I dokumentet 

anges bland annat följande:  

                                                 
34

 Thomas Ardenfors intervjuad den 10 februari 2012 
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 Ärendebenämning 

 Sakägare 

 Enkelt/normalt planförfarande 

 Tid sedan projektstart 

 Tid föregående år 

 Ärendets skede; förberedelse, detaljplan, genomförande, markförvärv-/försäljning 

 Uppskattad tidsåtgång för handläggaren kommande år 

 Uppskattad antagandetidpunkt  

 

Tidsåtgången baseras på att handläggarna kan lägga 70 % av sin arbetstid på projekten, vilket 

motsvarar 700 h/termin. Terminerna har angetts till januari-juni och juli-december.  De 700 

timmarna fördelas sedan på de projekt som handläggarna är involverade i. Antalet timmar 

som de olika skedena tar uppskattas efter en normal tidsåtgång. Den normala tidsåtgången 

baseras på en studie som kommunen gjort över tidigare utförda projekt. Resursplaneringen 

uppdateras efter varje termin och en diskussion sker med jämna mellanrum mellan planerings- 

och exploateringsutskottet och planchefen. Eftersom tiderna som är angivna enbart är en 

uppskattning behöver de justeras vid stora avvikelser och en omprioritering måste göras.  

Som det ser ut idag är det planchefen tillsammans med exploateringschefen som ansvarar för 

att ta fram ett förslag till uppdatering av resursplaneringsdokumentet och sedan får varje 

handläggare ge sina synpunkter på projekten de är ansvariga för. Planchefen kan i dokumentet 

justera tidsplanerna efter prioriteringen som skett i samråd med utskottet.  

I Sollentuna redovisar handläggarna nerlagd tid per projekt i ett tidsredovisningshjälpmedel. I 

framtiden planeras att detta ska kopplas till uppföljningen av resursplaneringen, men redan 

idag kan ses hur många timmar som en handläggare lagt på varje projekt. Vilket används vid 

omprioriteringen vid halvårsskiftet.  

Under arbetets gång är planhandläggaren ansvarig för att driva projektet framåt. Uppstår det 

problem med att prioritera sker först och främst en diskussion med planchefen.  

8.3.3 Initiering av samhällsbyggnadsprojekt 

När ett exploateringsärende initieras i Sollentuna begärs att den sökande skickar en skriftlig 

förfrågan oavsett omfattning på projektidéen. Ansökningen sker via kommunens hemsida där 
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en blankett finns tillgänglig. Inkomna ansökningar diskuteras i planeringsgruppen och efter en 

diskussion bestämmer gruppen om de är positiva eller negativa till förslaget. Ansökningarna 

tilldelas sedan en ansvarig planförfattare som ansvarar för att svara den sökande. Denna rutin 

är dock något som kommunen håller på att se över då det idag leder till att varje handläggare 

får ett stort antal projekt tilldelade som tar onödig energi. En diskussion har förts att istället 

skapa en väntelista där handläggaren tilldelas projektet först när det är aktuellt att starta.   

Plan- och exploateringsutskottet tar beslut om planuppdrag i samband med beslut om 

planbesked. I vissa fall sker det en kort utredning av tjänstemän på förvaltningen för att 

planeringsgruppen ska ha mer underlag vid sitt beslutsfattande.  Beslutet i plan- och 

exploateringsutskottet grundas på ett tjänsteutlåtande som tagits fram av den handläggare som 

tilldelats ärendet av planeringsgruppen när de ställer sig positiva till förslaget. I 

tjänsteutlåtandet redovisas vanligen syfte, finansiering och eventuellt en tidsplan för 

detaljplanen. Detta ger möjlighet för politikerna att påverka tidsplanen i planbeskedet och 

prioritera projekt de anser är viktiga genom att sätta en snävare tidsplan. I och med ett positivt 

planbesked förs projektet in i kommunens resursplaneringsdokument.  

Sollentuna kommun hade även innan planbesked infördes som ett krav i lagstiftningen 

liknande rutiner för att ge de sökande ett besked i tidigt skede. De hade då som rutin att 

meddela planeringsgruppens bedömning inom sex veckor.  

8.3.4 Projektstart 

När projektet ska påbörjas kallar planhandläggaren till ett startmöte med representanter från 

följande avdelningar; plan- och exploatering, bygglov, miljö och hälsa samt trafik och 

fastighet. Dessa representanter fungerar sedan som kontaktpersoner under projektets gång. 

Denna rutin är nyligen introducerad och därmed under utveckling.  

Thomas Ardenfors, ordförande i plan- och exploateringsutskottet,
35

 framhåller att den 

politiska målsättningen är att jobba med dialogmöten vid framtagandet av nya detaljplaner, 

något som har prövats i projektet Helenelund. Dialogmötena ska hållas innan 

detaljplanearbetet har påbörjats där invånarna i området blir inbjudna att framföra sina åsikter. 

Målsättningen är att dialogmötena enbart ska hållas för att ta emot invånarnas idéer och inte 

presentera kommunens tankar.  

                                                 
35

 Thomas Ardenfors 
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Figur 23 - Vallentunas geografiska läge 

8.3.5 Studie över tidsplaner upprättade i tidigt skede 

Sollentuna har tidigare inte haft liknande rutiner för tidsplanering i ett tidigt skede av 

detaljplaneprocessen likt andra studerade kommuner. Den första tidsplanen som har funnits 

tillgänglig för allmänheten redovisas först i programhandlingen. Numera redovisas den första 

tidsplanen i planbeskedet. Det medför att en liknande undersökning som i de andra 

kommunerna inte kan genomföras i Sollentuna. Däremot har planeringschefen gjort en egen 

undersökning av detaljplaner planerade att antas under år 2011 som visar att samtliga projekt 

blev försenade av olika anledningar.  

 

8.4 Vallentuna 

Vallentuna kommun är belägen i Stockholms läns norra 

del, se figur 23 till höger. Kommunen har ca 31 000 

invånare och en areal på 360 km2. Historiskt sett var 

jordbruket länge den största näringen, men under senare 

delen av 1900-talet har servicen utvecklats vilket har 

möjliggjort en stor inflyttning. Idag har Vallentuna en av 

de största inflyttningstakterna i landet. 
36

 

Idag arbetar Vallentuna främst med en utbyggnad av de 

centrala delarna där det byggs bibliotek och kulturhus, 

centrumanläggningar samt en helt ny stadsdel med bostäder.
37

 

8.4.1 Kommunens organisation 

Vallentuna kommuns kommunfullmäktige består av 41 stycken ledamöter. Allianspartierna 

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet har majoritet med 26 mandat. 

Kopplat till kommunstyrelsen finns tre utskott; arbetsutskottet, näringslivs- och planutskottet 

samt teknik- och fastighetsutskottet. Det finns tio nämnder i kommunen varav Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden (MSN) är den nämnd som ansvarar för vissa plan- och 

byggfrågor. På samhällsbyggnadsförvaltningen handläggs ärenden både till Miljö- och 
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 Vallentuna kommun (2012a) 

37
 Vallentuna kommun (2012b) 
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samhällsbyggnadsnämnden samt till KS beroende på ärendets karaktär. Planärenden som kan 

utföras med enkelt planförfarande, bygglovsfrågor etc. hanteras av MSN medan KS ansvarar 

för planärenden utförda med normalt planförfarande samt översiktlig planering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad på fyra avdelningar; planerings-, exploatering- 

och infrastruktur-, bygg- och miljö- samt fastighetsavdelningen. Planeringsavdelningen 

hanterar både frågor om översiktlig planering och detaljplanering. 

För varje samhällsbyggnadsprojekt utses en projektledare vanligtvis från 

planeringsavdelningen eller exploaterings-och infrastruktursavdelningen beroende på vilka 

frågor som främst ska behandlas. Projektledaren kan även skiftas under projektets gång 

beroende på vilket skede projektet befinner sig i.  

8.4.2 Planering och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

I Vallentuna kommun upprättas årligen en bostadsbyggnadsprognos, se bilaga 8. Den visar 

hur samhällsbyggnadsprojekten som inkluderar bostäder ska prioriteras och tas fram av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Prognosen har tagits fram av Vallentuna i minst tio år och 

uppfyller de krav på att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen som lagen om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar ställer. Bostadsbyggnadsprognosen visar vilket år 

som byggstarten (igångsättningsår) för projekten planeras. Inflyttning förväntas kunna ske 

mellan ett till tre år efter igångsättningsår. Totalt omfattar prognosen en tioårsperiod som är 

uppdelad i två delperioder. Den närmaste fyraårsperioden kallas för planprioritering och det 

innebär att projekt som redovisas här är de detaljplaneärenden som har en fastställd detaljplan, 

är under handläggning eller står närmast på tur för att initieras. De efterföljande sex åren visar 

projekt som ingår i den huvudsakliga inriktningen som Vallentuna planerar för 

bostadsprojekt. Inom den huvudsakliga inriktningen är prognosen för projekten mer osäker 

och det är inte säkert att projekten genomförs och det även troligt att nya projekt tillkommer. 

De detaljplaner som i bostadsbyggnadsprognosen för åren 2011-2020 och planerades initieras 

under 2011-2012 beräknas främst ha byggstart under perioden för huvudsaklig inriktning 

(2015-2020). Bostadsbyggnadsprognosen utgör en bilaga till den årligen upprättade 

kommunplanen och är ett viktigt underlag till kommunens befolkningsprognos. Örjan Lid, 

ordförande i kommunstyrelsen, anser att bostadsbyggnadsprognosen är ett bra sätt att i stora 

drag redovisa kommunens mål med planeringen. Den fungerar även som en trygghet för 
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kommunen och byggherrar då processen förhindrar att projekt snabbt kan initieras utan 

beredning, alla projekt ska behandlas i samma process efter samma villkor. 

Kommunen har också två interna projektlistor, en för samhällsbyggnadsprojekt och en för 

översiktsplanering. Dessa listor omfattar samtliga samhällsbyggnadsprojekt och inte enbart 

bostäder. Listorna visar den aktuella prioriteringen vilken för bostäder sammanfaller med 

bostadsbyggnadsprognosen. Under näringslivs- och planutskottets möten finns en avstämning 

av listorna med som en stående punkt. Detta är en ny rutin som gör att politikerna numera har 

stor insikt i prioriteringar och möjlighet att påverka, enligt Örjan Lid. 

8.4.3 Initiering av samhällsbyggnadsprojekt 

När någon hör av sig till kommunen för att initiera ett samhällsbyggnadsprojekt sker den 

första kontakten med samhällsbyggnadsförvaltningen oavsett ärendets karaktär. Den sökande 

ombeds vanligtvis att begära ett planbesked då det ofta är privatpersoner eller små exploatörer 

som vill verka i kommunen. Planbeskedet behandlas sedan på förvaltningen där en 

tjänsteskrivelse tas fram och förs upp till näringslivs- och planutskottet för beslut.  Vid ett 

positivt planbesked uppskattas vilket år den tänka detaljplanen förväntas bli antagen utifrån en 

helhetsbedömning av kommunens prioritering. Vallentuna arbetar efter en inställning att 

främst behandla större sammanhängande områden i samma detaljplaner varför de är negativa 

till att planlägga en mindre fastighet separat. Kommunen arbetar även mycket med 

strukturplaner, men håller på att övergå till att upprätta fördjupade översiktsplaner som 

underlag för sina kommande detaljplaner. Även vid ett negativt planbesked sparas ärendet för 

att göra en bedömning över var i kommunen efterfrågan om planläggning är som störst och 

ifall en omprioritering ska ske.  För större byggherrar finns inte samma rutin vad gällande 

planbesked då de inte är beroende av samma beslut. Om ett ärende anses vara intressant läggs 

det in på den interna projektlistan samt förs in i nästa uppdatering av 

bostadsbyggnadsprognosen ifall det berör bostäder. Större projekt läggs in som ett eget ärende 

medan mindre projekt hamnar under kategorin ”övrigt” i bostadsbyggnadsprognosen. Vid 

uppskattning av tid för igångsättningsår antas att detaljplanearbetet måste starta två år tidigare 

för att klara tidsplanen. Prioriteringen bestäms främst av avdelningscheferna på 

samhällbyggnadsförvaltningen efter en bedömning av resurser som sedan stäms av med 

politikerna. Här sker även en övergripande diskussion avdelningarna emellan för att tillgodose 

andra behov än bostäder och se till att sådana projekt placeras på projektlistan. 
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8.4.4 Framtagande av bostadsbyggnadsprognos m.m.  

Framtagandet av bostadsbyggnadsprognosen sker på samhällsbyggnadsförvaltningen. I 

november/december görs en uppföljning över utfallet av föregående års 

bostadsbyggnadsprognos och en omprioritering sker med hänsyn till både befintliga och nya 

projekt. Näringslivs- och planutskottet tar sedan ett beslut om bostadsbyggnadsprognosen kan 

ligga till grund för kommunens befolkningsprognos som godkänns i KS under januari månad. 

Under våren sker ytterligare en uppdatering av bostadsbyggnadsprognosen innan den 

fastställs i KF under sommaren. Den fastställda bostadsbyggnadsprognosen ligger sedan 

tillsammans med befolkningsprognosen, till grund för en exploateringsplan som är en 

exploateringskalkyl över samtliga berörda exploateringsprojekt för de tre kommande åren. 

Till exploateringskalkylen hör även en kort beskrivning för varje projekt. Dessa tre dokument 

ligger sedan som bilagor till kommunens kommunplan som tas fram varje år och antas i KF 

under hösten. Kommunplanen är en omfattande sammanställning över kommunens 

verksamheter och förväntade utveckling.  

8.4.5 Projektstart 

När det enligt den interna projektlistan är tid för projektstart utses en projektledare vars första 

uppgift tillsammans med projektgruppen är att upprätta ett start-PM. Start-PM:et är 

omfattande och innehåller bland annat en bakgrund, förutsättningar, mål, konsekvenser, 

ekonomi samt en projektplanering innehållande en tidsplan. Tidsplanen omfattar planskedets 

olika moment samt i vissa fall en uppskattad tidsåtgång för genomförandeskedet. De 

uppskattade tidpunkterna anges i kvartal. Start-PM:et utgör sedan underlag för beslut om 

planuppdrag i näringslivs- och planutskottet. Utskottet har även i uppgift att ta alla beslut 

rörande detaljplaner innan antagandet som sker i KF. För detaljplaner utförda med enkelt 

planförfarande tas alla beslut under processens gång av MSN. Det vill säga att de även ger 

planuppdrag.  

8.4.6 Studie över tidsplaner upprättade i tidigt skede 

Nedan följer en sammanställning över bostadsprojekt i Vallentuna som har en detaljplan 

antagen mellan åren 2002-2011. Totalt har 29 detaljplaner antagits i Vallentuna under denna 

period. Projekt som inte omfattar bostäder har inte gått att studera på liknande sätt då en 
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tidsplan inte tidigare presenterats offentligt för dessa projekt. Studien omfattar därmed tolv 

bostadsprojekt. 

8.4.6.1 Den faktiska tidsåtgången 

 

Figur 24 - Tidsåtgång mellan planuppdrag och antagande angivet i månader för respektive studerat 

bostadsprojekt  

Figuren 24 ovan visar tidsåtgången för de tolv studerade bostadsprojekten. Medelvärdet för 

tidsåtgången är 43 månader (3 år och 7 månader), medan medianvärdet är 42 månader (3 år 

och 6 månader).  

8.4.6.2 Skillnaden mellan uppskattad och verklig tidpunkt för igångsättningsår 

Nedan visas en tabell, tabell 7, över projektens uppskattade igångsättningsår och verkligt 

utfall. Uppskattat igångsättningsår är hämtat från den bostadsbyggnadsprognos som är 

fastställd närmast efter givet planuppdrag. Månaden angiven inom parantes är vilken månad 

bostadsbyggnadsprognosen är daterad som det uppskattade igångsättningsåret är hämtat ifrån. 

Verkligt igångsättningsår baseras på det utfall som redovisas i senare 

bostadsbyggnadsprognoser. Observera att Vallentuna endast uppskattar vilket år igångsättning 

av genomförandet ska ske vilket fås som konsekvens att resultatet inte kan redovisas i 

månader som i föregående studerade kommuner.  
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Detaljplan Planuppdrag Antagande Uppskattat 

igångsättningsår 

Verkligt 

igångsättningsår 

Skillnad (år) 

1 - Vallbostrand 2001-10-16 2002-04-09 2002 (maj-02) 2002 0 

2 - Nyby 1999-08-30 2004-11-08 2002 (mar-00) 2006 +4 

3 - Brittas backe 2002-06-17 2004-04-04 2006 (maj-02) 2005 – 1 

4 - Mörbyvägen Ö 2000-06-05 2006-06-12 2003 (feb-01) 2007 +4 

5 - Bällstaberg 3 2004-06-15 2006-06-12 2007 (juni-04) 2006 – 1 

6 - Ormstavägen 2003-06-17 2006-03-27 2006 (juni-04) 2006 0 

7 - Olhamra 2005-03-14 2008-10-06 2007 (juni-05) 2011 +4 

8 - Tegelbruket 2005-03-22 2008-10-06 2007 (juni-05) 2009 +2 

9 - Skoga 2006-03-28 2009-09-07 2007 (juni-06) (2012) (+5) 

10 - Kulla-Lindh. 2005-03-22 2010-03-15 2007 (juni-05) 2011 +4 

11- Källvägen 2008-03-25 2011-03-14 2010 (juni-08) 2011 +1 

12 - Upprätta-Lin. 2003-10-21 2009-09-07 2006 (juni-04) 2011 +5 

Tabell 7 - Bostadsbyggnadsprojekt i Vallentuna med antagna detaljplaner 2002-2011. Uppgifter för år 

2012 är hämtade från utkastet till kommande bostadsbyggnadsprognos som ska fastställas i juni 2012 och 

är därför angivna inom parantes. 

För dessa tolv projekt är medelvärdet för skillnaden mellan uppskattat och verkligt 

igångsättningsår två års försening medan medianvärdet är tre års försening. Vallbostrand är 

upprättad med enkelt planförfarande och verkligt utfall överensstämde med uppskattad 

tidsåtgång, övriga planer upprättades med normalt planförfarande.  

Följande figur 25 visar prognos och utfall för antalet bostäder per igångsättningsår för åren 

2000-2010. Prognosen är hämtad från den bostadsbyggnadsprognos som är fastställd året 

innan angivet år. Exempelvis är prognosen för år 2010 hämtad från 

bostadsbyggnadsprognosen för 2010-2019 medan utfallet kan utläsas i 

bostadsbyggnadsprognosen för 2011-2020. Generellt sett är ambitionen att påbörja fler 

bostäder per år än vad som senare inträffar. 
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BBP Daterad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verklighet 35 66 48 0 60

2002-2011 maj-02 32 48 50 45

2003-2012 juni-03 50 50 50 50

2004-2013 juni-04 20 40 40 20 40 40

2005-2014 juni-05 20 40 40 20 40 40

2006-2015 juni-06 20 60 60 50

2007-2016 juni-07 66 45 45

2008-2017 juni-08 48 45

2009-2018 juni-09 48

2010-2019 juni-10 24 24

 

Figur 25 - Skillnad mellan prognos och utfall för antalet påbörjade bostäder per år i Vallentuna 

8.4.6.3 Tidsplaner för två specifika projekt 

Nedan visas vägen genom bostadsbyggnadsprognosen för två slumpmässigt utvalda 

bostadsprojekt. Siffrorna i tabellen anger hur många bostäder som planeras igångsättas under 

respektive år. I högra kolumnen anges vilken bostadsbyggnadsprognos (BBP) som 

uppgifterna är hämtade från.  Grön markering visar de år där igångsättningsår är redovisat. 

Rutan markerar vilka år som respektive bostadsbyggnadsprognos omfattar. 

Det första projektet är Bällstaberg 3, se figur 26, som omfattar 190 stycken bostäder fördelat i 

flerbostadshus, parhus såväl som gruppbyggda villor samt en förskola. Planuppdraget gavs i 

juni 2004 och i bostadsbyggnadsprognosen för år 2004-2013 uppskattades igångsättningsåret 

för de 20 första bostäderna ske år 2007. I verkligheten kom arbetet igång redan år 2006. 
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Figur 27 - Upprätta-Lingsberg:s uppskattade igångsättningsår i olika bostadsbyggnadsprognoser.  

Nästa projekt, Upprätta-Lingsberg, är ett förnyelseområde där Vallentuna uppskattade att ett 

tillskott på fem bostäder per år kunde ske. Den tidigaste studerade bostadsbyggnadsprognosen 

är den för åren 2000-2009 och där angavs att igångsättningsåret för de fem första bostäderna 

kunde ske år 2002, se figur 27. Planuppdraget gavs i oktober 2003 och planen blev antagen i 

september 2009, dock vann planen inte laga kraft förrän i september 2011. I 

bostadsbyggnadsprognosen fastställd närmast efter planuppdraget, dvs den för åren 2004-

2013, uppskattades igångsättningsåret bli år 2006 för de första bostäderna. I verkligheten blev 

igångsättningsåret 2011. 

 

 

 

  

BBP Daterad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verklighet 1

2000-2009 mar-00 5 5 5

2001-2010 feb-01 5 5 5

2002-2011 maj-02 5 5 5

2003-2012 juni-03 5 5 5

2004-2013 juni-04 5 5 5

2005-2014 juni-05 5 5 5

2006-2015 juni-06 5 5 5

2007-2016 juni-07 5 5 5

2008-2017 juni-08 5 5 5

2009-2018 juni-09 5 5 5

2010-2019 juni-10 5 5 5 5

2011-2020 juni-11 5 5 5 5

2012-2021 (juni-12) 4 5 5 5



60 

 

9 Sammanfattning och iakttagelser 

9.1 Huddinge kommun 

Sammanfattningsvis kan ses att Huddinge upprättar en projektplan, se bilaga 2, vilket är en 

årlig sammanställning över prioriteringar för aktuella samhällsbyggnadsprojekt i kommunen 

för de tre kommande åren. Syftet är att få en övergripande bild av innehåll, tidsplan och 

ekonomi för pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt i kommunen. Projektplanen 

godkänns av kommunfullmäktige och därmed får politikerna en bra överblick av hur 

prioriteringarna ser ut i kommunen samt en möjlighet att påverka. För varje projekt redovisas 

även en tidsplan, från projektstart till inflyttning. Vid projektstart upprättas en mer detaljerad 

tidsplan för projektet i ett projekt-PM. Ärenden av mindre omfattning hanteras separat av 

planavdelningen och möjligheten till att söka planbesked finns om den sökande önskar. 

Projektplanen uppfyller lagkraven på riktlinjer för bostadsförsörjning väl, se bilaga 1. 

Huddinge kommun har många aktiva samhällsbyggnadsprojekt och därför är det bra att 

projektplanen möjliggör en överblick över samtliga projekt. Iakttagelser som har gjorts är att 

projektplanen har en genomarbetad process som både politiker och tjänstemän kan hänvisa 

till i sitt arbete. Det är även positivt att det finns ett styrdokument som binder samman den 

översiktliga planeringen med detaljplaneringen genom att den visar i vilken ordning som 

kommunen ska arbeta med utvecklingen. Om flera projekt, som enligt projektplanen, avses att 

starta i närheten av varandra kan det dock vara svårt att utläsa prioriteringen. Det vore 

önskvärt att projektplanen på något sätt var tydligare med vilka projekt som är högt 

prioriterade.  

Tre år är ett kort perspektiv inom samhällsbyggnad och därför skulle det vara önskvärt att 

förlänga perioden som projektplanen behandlar för att lättare kunna se helheten. Detta 

möjliggör även att kommunen kan sprida ut projekten över en längre tidsperiod. Idag läggs 

intressanta projekt in under en treårsperiod för att sedan successivt flyttas framåt i tiden. Ett 

längre perspektiv gör dock att det blir svårare att uppskatta en realistisk tidsplan för respektive 

projekt. Tidsplanerna i projektplanen redovisar flera skeden i processen och kan eventuellt 

upplevas som svåra att tyda för gemene man. Däremot är det ur kommunens synvinkel tydligt 

var i processen projekten befinner sig och därmed var resurser behövs.  Tidsplanernas 

utformning bör anpassas efter målgruppen för projektplanen. Eventuellt skulle en förenklad 

version kunna tas fram för allmänheten som ett alternativ till dagens utformning.   
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Studien över antagna detaljplaner mellan åren 2002-2011 har visat att Huddinge kommun inte 

gör någon skillnad beroende på projektets ändamål för uppskattad tidsåtgång för 

detaljplanearbetet i projektplanen. Medianen för uppskattad tid är enligt studien 18 månader 

medan medianvärdet för verklig tidsåtgång från planuppdrag till antagande är 25 månader. 

Utöver denna tid tillkom för de studerade projekten en tidsåtgång för förstudien, vilket gör att 

den totala tidsåtgången uppskattningsvis är ca 30 månader. Medianen för skillnaden mellan 

uppskattad och verklig antagandetidpunkt är 9 månader. 

Figuren redovisad i bilaga 9 visar en ungefärlig uppskattning över hur snabbt 

detaljplaneprocessen i Huddinge kan gå utan ställtider och oförutsägbara händelser enligt 

dagens rutiner
38

. Totalt tar processen då ca 24 månader varav hälften utgörs av initierings-

/programskedet. I projektplanen avsätts sex månader till framtagande av program och tolv 

månader avsätts till resterande del av detaljplanearbetet. Detta visar att tidsplanerna i 

projektplanerna är för optimistiska. Ett försök att anpassa tidsplanerna efter detaljplanens 

ändamål vore önskvärt, exempelvis tar förnyelseområden mycket längre tid än övriga typer av 

projekt i Huddinge.  

Projektplanen är en bra sammanställning över kommunens arbete och målsättningar med 

deras samhällsbyggande och kan ses som ett steg i rätt riktning mot en mer förutsägbar 

planprocess.  

9.2 Nacka kommun 

Nacka kommun arbetar med en prioriteringsmodell där varje ny projektidé poängsätts efter 

olika kriterier, se bilaga 4. Ju högre poäng projektet får desto mer prioriterat är ärendet att 

sättas igång. Prioriteringsmodellen är godkänd av kommunstyrelsen men själva bedömningen 

för respektive projekt utförs av en beredningsgrupp bestående av tjänstemän. Den sökande 

ombeds att begära planbesked och vid positivt beslut anges den första tidsplanen för 

projekten. En nästa tidsplan upprättas i det start-PM som ligger till grund för planuppdraget, 

vilket innan planbeskedet inrättades i PBL var den första redovisade tidsplanen. Det finns 

ingen offentligt redovisad prioritering över hur kommunen arbetar med sina 

samhällsbyggnadsprojekt utöver översiktsplanen. Det som finns är en enkel prognos över 

                                                 
38

 Huddinge kommuns planavdelning 
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bostadsbyggande som finns redovisad på hemsidan. Dock redovisas här ingen prioritering 

eller tidsplanering och därmed går det inte att se vilka specifika projekt som är åsyftade.  

Prioriteringsmodellen är ett bra verktyg som redovisar vilka faktorer som kommunen 

prioriterar. Dock har den nackdelen att det inte finns någon garanti för att projekt kommer att 

starta inom snar framtid även om projektet ligger bland de främst prioriterade, då nya projekt 

kan få högre poäng och därmed gå före i kön. Prioriteringsmodellen kan även ifrågasättas i 

den bemärkningen att den enbart tar hänsyn till ett fåtal faktorer.  

Både tjänstemän och politiker ger en bild av att den stadsbyggnadsmodell som utvecklats för 

att beskriva hur kommunen ska bedriva samhällsbyggnadsprojekt har medfört en förbättring i 

organisationen. Det finns idag få projekt på listan i väntan på att få starta då kommunen har 

en balans mellan antalet projekt och personalresurser.  

Många beslut tas av tjänstemän på delegation från politikerna, exempelvis vissa planbesked, 

vilket är utmärkande för Nacka bland de studerade kommunerna. Detta för att snabba upp 

processen, men det gör att risk finns för att politikernas åsikter kringgås i ett tidigt skede.    

Studien över detaljplaner antagna mellan åren 2002-2011 visar att det förekommer stora 

förseningar för antagandetidpunkten mellan uppskattad tid i start-PM:et  jämfört med verkligt 

utfall för detaljplaner utförda med normalt planförfarande. Samtliga av dessa detaljplaner höll 

inte den uppskattade tidsplanen. Medianen för den uppskattade tidsåtgången från upprättande 

av start-PM till antagande i KF är 15 månader medan det verkliga medianvärdet för samma 

tidsperiod är 38 månader. Medianvärdet för skillnaden mellan uppskattad tid och verkligt 

utfall är en försening på 22 månader. Inte heller i Nacka görs någon större skillnad efter 

projektets ändamål vid uppskattning av tidsåtgång. Däremot visar studien att kommunen har 

en bra uppfattning om tidsåtgången för att upprätta detaljplaner med enkelt planförfarande där 

medianen är endast 2 månaders försening från uppskattad tidpunkt för antagande jämfört med 

verkligheten.  

Prioriteringsmodellen är ett bra verktyg för att bedöma vikten av respektive projekt men en 

redovisning över den övergripande synen på prioriteringar sinsemellan projekten saknas.  

9.3 Sollentuna kommun 

Sollentuna kommun har framställt ett dokument, en resursplanering, över deras samtliga 

samhällsbyggnadsprojekt, se bilaga 7. Handläggarnas möjliga arbetstid fördelas mellan 
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projekten och redovisas i ovanstående nämnda dokument och därmed sker en prioritering 

utifrån kommunens resurser. Planchefen och exploateringschefen uppdaterar 

resursplaneringen varje halvår och stämmer av prioriteringen med plan- och 

exploateringsutskottet. Vid initiering av nya projekt ber Sollentuna samtliga sökanden att 

inkomma med en begäran om planbesked. En planeringsgrupp bereder sedan ärendet innan 

det presenteras för utskottet för beslut om planbesked och planuppdrag.  

Sollentuna kommun har ingen offentlig prioritering över deras samhällsbyggnadsprojekt 

utöver översiktsplanen. Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning omfattar endast en 

uppskattning på att det behövs 300 tillkommande lägenheter per år för att uppfylla behovet av 

bostäder. Från politiskt håll framkom en ambition om ökad  insyn och att ge medborgarna 

mer inflytande genom exempelvis publikationer på hemsidan och att arbeta mer med 

medborgardialoger.  

Tyvärr har ingen studie över tidigt upprättade tidsplaner kunnat utföras då material inte 

funnits lättillgängligt samt att rutinen för att alltid upprätta en tidigt tidsplan inte funnits innan 

planbeskedets införande.  

Dagens rutiner fungerar bra, men vid ökad belastning och efterfrågan på planlagd mark 

kommer troligtvis kommunen att gynnas av att framarbeta tydligare rutiner och verktyg för 

planering och prioritering av samhällsbyggnadsprojekt.  

9.4 Vallentuna kommun 

Vallentuna kommun tar årligen fram en kommunplan där en bostadsbyggnadsprognos ligger 

som bilaga. Bostadsbyggnadsprognosen, se bilaga 8, ligger även till grund för kommunens 

befolkningsprognos. Bostadsbyggnadsprognosen redovisar en kort sammanfattning och 

planerat igångsättningsår för samtliga bostadsbyggnadsprojekt. En tioårsperiod redovisas i 

prognosen varav de fyra första omfattar projekt där det är i princip klart att en detaljplan finns 

eller ska upprättas. De övriga sex åren är mer osäkra och visar kommunens huvudsakliga 

inriktning för perioden. Prognosen fastställs av kommunfullmäktige vanligtvis under juni 

månad. Samtliga projekt, både bostäder och övriga projekt, prioriteras internt på en 

projektlista som stäms av regelbundet med politikerna. Vid initiering av nya 

samhällsbyggnadsprojekt hänvisar Vallentuna den sökande till planbeskedet där en första 

tidsplan redovisas vid positivt besked. 
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Bostadsbyggnadsprognosen är ett bra exempel på hur riktlinjer för bostadsförsörjningen kan 

se ut. Den uppfyller mer än väl lagens syfte genom årlig uppdatering och att den redovisar 

projektets läge i detaljplaneprocessen. Sammanställningen över projekten som redovisar 

igångsättningsår är väldigt övergripande jämfört med Huddinges sammanställning som 

innefattar fler steg i processen. Vad igångsättningsår innebär kan variera mellan olika projekt 

beroende på dess omfattning. Det kan även variera vad begreppets innebörd är för olika 

personer. Dessutom kan kommunen i många fall inte påverka när igångsättning kan ske utan 

deras möjlighet att påverka är som störst fram till antagande av detaljplan. Eftersom 

bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för befolkningsprognosen är det egentligen vilket 

år som inflyttning ska ske som är av intresse. Därför borde uppskattad antagandetidpunkt för 

detaljplanen och inflyttningsår redovisas istället för igångsättningsår för att få mer tydliga 

hållpunkter. Det redovisade tidsperspektivet på tio år i sammanställningen ger en bra 

överblick över Vallentunas prioriteringar på både kort och lång sikt vilket är positivt. Även 

beskrivningarna för respektive projekt ger en bra inblick över projektets nuvarande skede i 

processen.  

Studien över Vallentunas detaljplaner bygger på prioriteringar i bostadsbyggnadsprognosen 

för projekt antagna mellan åren 2002-2011. Studien är ganska begränsad då den enbart 

omfattar bostadsbyggnadsprojekt samt att kommunen är liten och antalet projekt är få jämfört 

med resterande kommuner. Medianvärdet för tidsåtgången från planuppdrag till antagande var 

43 månader för de tolv studerade projekten. Studien visar även hur många år 

igångsättningsåret skiljer mellan uppskattningen i bostadsbyggnadsprognosen fastställd 

närmast efter planuppdraget och hur utfallet blev i verkligheten. Medianvärdet för skillnaden 

var 3 års försening för igångsättningsåret. Eftersom enbart ett år för igångsättning uppskattas 

är det svårt att göra någon noggrannare granskning, men studien visar ändå att de sker en 

generell försening jämfört med uppskattningen i bostadsbyggnadsprognosen. 

Vallentuna har en väl fungerande rutin för att ta fram en bostadsbyggnadsprognos. Idag är 

Vallentuna fortfarande en landsbygdskommun med främst bostadsprojekt, men med 

Stockholms utvidgning kan Vallentuna i framtiden ha behov av att ta fram en prognos som 

även involverar andra typer av projekt. Detta borde inte behöva innebära några större 

arbetsinsatser då de har bostadsbyggnadsprognosen som är ett välstrukturerat dokument.  
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10 Diskussion och slutsatser 

Betydelsen av prioriteringar och tidsplaner för samhällsbyggnadsprojekt är stor då det ofta är 

många parter som är inblandade, både professionellt som privat. I denna studie har fyra 

kommuner studerats och resultatet visar att rutinerna för hur prioriteringar och tidsplaner 

upprättas och redovisas varierar stort enbart mellan dessa.  

Tidigare examensarbeten har kommit fram till att medborgarna ofta känner att de inte kan 

påverka kommunens arbete med detaljplaneläggning. Lagstiftarna har även framhävt vikten 

av tydlighet och förutsägbarhet genom införandet av planbesked i gällande PBL. Att upprätta 

en offentlig prioritering i ett styrdokument ger medborgarna möjlighet till insyn i 

verksamheten och en länk mellan översiktsplanen och samhällsbyggnadsprojekten, se figur 28 

och bilaga 10. Kommunerna måste dock tydligt framhäva syftet med denna typ av dokument, 

att det enbart rör sig om kommunens övergripande ambitioner utan oförutsägbara händelser 

medräknade för att undvika medborgarnas irritation om tidsplanerna inte uppfylls. Som 

utomstående är det mycket enklare att få en bild av kommunens mål och riktlinjer för deras 

planläggning om ett styrdokument finns. Dessutom har tjänstemännen en process att hänvisa 

till och arbeta efter. Därmed är tanken med ett styrdokument god och kan även stödjas av 

lagtext genom lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som kräver att kommunerna 

regelbundet uppdaterar riktlinjer för planering av bostäder. Dock går det inte enbart att bygga 

bostäder, utan att bygga ut andra samhällsfunktioner, varför även dessa måste tas med i 

prioriteringen.  

 

 

 

 

 

 

Det som kan ifrågasättas och studeras närmare är om det spelar det någon roll ur 

effektivitetssynpunkt hur kommunen arbetar med prioritering och tidsplanering av 

samhällsbyggnadsprojekt. Utöver en ökad förutsägbarhet leder upprättandet av ett 

övergripande styrdokument även till en effektivare process? En annan fråga är ifall det skulle 

Översiktsplan 

Samhällsbyggnads- 

projekt 

LÄNK 

Figur 28 – En länk mellan översiktsplanen och detaljplaneringen för samhällsbyggnadsprojekt är 

nödvändig för att prioritera projekten sinsemellan. Exempelvis utgörs länken av projektplanen i 

Huddinge kommun, se bilaga 10.  
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kunna vara lättare att uppskatta tidsplaner och göra prioriteringar om prövningar och beslut i 

detaljplaneprocessen hade en tidsfrist likt som i Norge
39

. Sverige har gått ett steg i den 

riktningen vid införandet av gällande PBL med tidsfrister för bygglov och planbesked, men 

borde det även finnas tidsfrister för länsstyrelsens prövningar, politiska beslut etc.?  

Som nämnts är införandet av planbesked en indikering på att planeringen av 

samhällsbyggnadsprojekt ska bli mer förutsägbar genom att den sökande får en uppfattning 

om hur kommunen prioriterar deras ärende. Kommunerna blir i och med planbeskedet 

tvingade att se över sin prioritering varje gång ett nytt projekt initieras. Studien över initiala 

tidsplaner visar dock svårigheten med att uppskatta en tid för antagande redan i samband 

med planbeskedet, speciellt för detaljplaner som ska utföras med normalt planförfarande. 

Förfarandet med planbesked fungerar bättre för detaljplaner utförda med enkelt 

planförfarande där inte så många oförutsedda händelser inträffar. Detta kan ses i studien i 

Nacka där den uppskattade tidsåtgången för planer utförda med enkelt planförfarande stämde 

bra överens med verkligt utfall. Att ta fram en realistisk tidsplan för respektive projekt är en 

svår uppgift, då det är många faktorer som är beroende av varandra. Varje projekt är unikt och 

det går därför inte att applicera en schablonmässig tidsuppskattning på ett enskilt projekt. 

Studien visar ändock att kommunerna generellt är lite väl optimistiska vid den initiala 

uppskattningen av tidsåtgången för detaljplaneskedet. Som kan ses i studien uppskattas 

medianvärdet 15 respektive 18 månader i Nacka och Huddinge för detta skede medan 

medianvärdet för verkligheten är över 30 månader.  

Under arbetets gång med detta examensarbete har konstaterats att det finns lagreglerat i PBL 

hur detaljplanearbetet ska gå till samt hur översiktsplanen ska upprättas och kommunerna 

bedriver därmed dessa processer relativt lika. Däremot finns det inga regler eller direktiv som 

reglerar hur kommunerna ska bedriva sin samhällsbyggnad, det vill säga länken mellan 

översiktsplanen och detaljplaneringen. Vad är meningen med otydliga riktlinjer rörande detta 

ämnesområde i lagtexten - ger friheten några fördelar eller fördröjer det bara processen? Det 

som är svårast är inte att detaljplanera ett avgränsat område utan svårigheten ligger i att 

planerna och prioritera samspelet mellan kommunens olika samhällsfunktioner.  

Planering är mer än att bara följa PBL, kommunerna måste planera planeringen!   

                                                 
39

 I den norska lagstiftningen, plan- og bygningslov (2008-06-27 nr. 71), finns en lagreglerad tidsfrist för 

kommunernas handläggningstider, exempelvis har  Norges motsvarighet till kommunfullmäktige 12 veckor på 

sig att fatta beslut om antagande av deras motsvarighet till detaljplan. 
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70 

 

David Saveros (Planarkitekt, Kommunledningskontoret) intervjuad av författarna den 24 

februari och 4 april 2012. 

Lina Vennerberg (Planingenjör, Kommunledningskontoret) intervjuad av författarna den 24 

februari och 6 mars 2012. 

11.2.4 Vallentuna kommun 

Elin Brattström (Kommunplanerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen) intervjuad av 

författarna den 26 april 2012. 

Örjan Lid (Kommunstyrelsens ordförande) intervjuad av författarna den 8 maj 2012. 

Malin Mårdén (Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen) intervjuad av författarna den 26 

april 2012. 

11.3 Bildkällor 

Figur 4, 14, 22, 23: Bild modifierad av författarna. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Municipalities_of_Stockholm.png  

 

Bild i bilaga 2: Huddinge kommun (2012) s.19, http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-

miljo/planer-och-ny-bebyggelse/samhallsbyggnadsprojekt-20122014/ (2012-05-02) 

 

Bild i bilaga 8: Vallentuna kommun (2012) http://vallentuna.se/sv/invanare/bo-och-

bygga/samhallsplanering/bostadsbyggnadsprognos/ (2012-05-02) 

 

Bild i bilaga 10: Huddinge kommun (2012) s.24, http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-

miljo/planer-och-ny-bebyggelse/samhallsbyggnadsprojekt-20122014/ (2012-05-18)  
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http://huddinge.se/Global/bygga_bo_och_miljo/planer_och_ny_bebyggelse/oversiktsplan/Ove

rsiktsplanens_karta_over_markanvandning.pdf (2012-05-18) 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Municipalities_of_Stockholm.png
http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/samhallsbyggnadsprojekt-20122014/
http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/samhallsbyggnadsprojekt-20122014/
http://vallentuna.se/sv/invanare/bo-och-bygga/samhallsplanering/bostadsbyggnadsprognos/
http://vallentuna.se/sv/invanare/bo-och-bygga/samhallsplanering/bostadsbyggnadsprognos/
http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/samhallsbyggnadsprojekt-20122014/
http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/samhallsbyggnadsprojekt-20122014/
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 – Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  

1 § Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall 

kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod.  

2 § Länsstyrelsen skall lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras 

planering av bostadsförsörjningen. 

3 § Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun anordna 

bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, skall 

dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling. Regeringen får förelägga en kommun att 

anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket. 

4 § En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, 

utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 

12 kap. 65a§ jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. 

Kravet på förmedling efter kötid skall inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är 

tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem. Köavgiften får tas ut för högst ett år i 

taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den skall tas ut. 

5 § En kommun skall lämna regeringen de uppgifter om kommunens 

bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär. 

 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20001383.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P65_a
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12.2 Bilaga 2 – Exempel på prioritering och tidsplanering i Huddinges projektplan för 

samhällsbyggnadsprojekt för år 2012-2014  

 

 

 

 

  



73 

 

12.3 Bilaga 3 – Lista över undersökta detaljplaner i Huddinge kommun  

 

Detaljplan  Uppskattad 

 antagandetid 

Verklig 

 antagandetid 

Differens 

1 - Skola Västra Balingsnäs Augusti 2002 Maj 2002 – 3 

2 - Magasinet Februari 2003 Oktober 2002 – 4 

3 - Vistaskolan December 2001 Juni 2002 6 

4 - Diagonalen Juni 2002 November 2002 5 

5 - Buxbom December 2002 April 2003 4 

6 - Trångsunds C Juni 2002 Maj 2003 11 

7 - Myrängen 1:1  November 2003 April 2004 5 

8 - Pelaren 1-4 November 2004 Oktober 2004 – 1 

9 - Klockarvägen September 2004 November 2004 2 

10 - Asken December 2003 Oktober 2004 10 

11 - Hörningsnäs 1:12 m.fl Oktober 2004 December 2004 2 

12 - Tomtberga 3:23 Mars 2005 Mars 2005 0 

13 - Kolartorps IP Mars 2003 September 2005 30 

14 - Vistabergs allé September 2004 September 2005 12 

15 - Sammanträdet 7 (Kvarnbergsplan) Oktober 2005 Oktober 2005 0 

16 - Tomtberga 3:9 (Kvarnbergsplan) Oktober 2005 Februari 2006 4 

17 - Pentagonen Juni 2002 Februari 2006 44 

18 - Vinkeln 3 Maj 2006 Januari 2007 8 

19 - Norra Duvberget  Augusti 2006 September 2007 13 

20 - Björksättra 1:3  Januari 2006 Maj 2007 16 

21 - Lednyckeln April 2006 September 2007 17 

22 - Hörningsnäs 1:1 (Ängsnäsområdet) Augusti 2006 Juni 2007 10 

23 - Backenområdet December 2005 September 2007 21 

24 - Medicinaren 5 m.fl.  December 2007 Juni 2007 – 6 

25 - Hageby Januari 2007 Juni 2007 5 

26 - V. Balingsnäs Oktober 2006 Juni 2007 8 

27 - Furuhöjdsområdet Mars 2003 Maj 2007 50 

28 - Segersminne 1:30 Augusti 2005 Maj 2007 21 

29 - Bilan (Segeltorps C 1) Maj 2007 Mars 2007 – 2 

30 - Tomtberga 3:4 (Kvarnbergsplan) Oktober 2005 November 2007 25 

31 - Talldalen Januari 2007 Januari 2008 12 

32 - Trucken Juni 2008 Mars 2008 – 3 

33 - Länna 45:1 April 2006 Mars 2008 23 

34 - Grantorp 2:17 (Rättspsyk) Juli 2008 Juni 2008 – 1 

35 - Östra Glömsta Juni 2008 December 2008 6 

36 - Fållan 3:21 m.fl. (Sändaren) April 2007 Februari 2008 10 

37 - Visättra förskola Juni 2008 Februari 2008 – 4 

38 - Nytorp 4:30 (Förskola Mörtviksvägen) Juni 2007 Februari 2009 20 

39 - Vårby Gård 1:1 Juni 2008 Mars 2009 9 

40 - Rosengården 1 Juni 2009 September 2009 2 

41 - Paviljongen Juni 2008 Oktober 2009 16 

42 - Östra Vårberget September 2007 Mars 2010 30 

43 - Västra Vårberget September 2007 Mars 2010 30 

44 - Källbrink fsk Maj 2012 September 2010 4 

45 - Förskola Katrinebergsvägen N Augusti 2010 November 2012 3 

46 - Sjöängen 2 Februari 2009 Januari 2011 23 

47 - Glömsta 2:58 Januari 2007 Januari 2011 48 

48 - Björkängshallen Maj 2010 April 2011 11 

49 - Vidja 1 Februari 2007 Juni 2011 52 

50 - Gladö kvarn Oktober 2008 December 2011 38 
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Mall för prioritering av stadsbyggnadsprojekt

Projekt nummer: Datum poäng

Projektnamn:

Datum för bedömning: Namn poäng

Bedömare (namn):

Syfte, nuläge

1. God kommunal service Poäng

2. Effektivt resursutnyttjande 

3. Stor valfrihet

4. Starkt medborgarinflytande

5. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

6. Prioriteringskontroll
Logiska beroenden (A före B), Lagkrav, måsten. Politiskt akut. Turordning, rättvisekrav.

Miljöproblem som åtgärdas/minskar t.ex. kvaliteten på vatten, luft och mark, hälsofrågor t.ex. VA-sanering, buller, 

minskad miljöbelastning, minskad förbrukning av ändliga resurser, biologisk mångfald, kulturmiljöer, säkra 

riksintressen, ”tidlöshet”, långsiktighet, trygg och säker, regionalt ansvarstagande

En förskoletomt försvinner. Fastigheten ägs dock inte av kommunen längre.

Kort beskrivning av vad projektet syftar till. Var står vi i dag? Vilket är nästa steg?

Kommunalt utbud, offentlig (skattefinansierad) service, främst  för att möta efterfrågan inom ”tjänsterna”: vård, skola, 

omsorg men även inom kultur och fritidssektorn 

Effektiv & lämplig markanvändning, närhet till befintlig service och kommunikationer, bra utnyttjande av tidigare 

kommunaltekniska investeringar,  angelägna satsningar för transportinfrastruktur och övriga allmänna anläggningar, 

höga exploateringstal

Stärker valfrihet/mångfald och konkurrensen för den enskilde när det gäller utbudet inom handel, arbetsplatser, boende, 

natur, verksamheter, service, etc. Bidrag till stor variation och god gestaltning i den fysiska miljön, trivsel& skönhet

Antal berörda (stora/små planer), betydelse för många, stark opinion, politisk ”het potatis” och ”lyhördhet”, 

mediauppmärksamhet

12.4 Bilaga 4 – Nackas prioriteringsmodell för samhällsbyggnadsprojekt   
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12.5 Bilaga 5 – Lista över undersökta detaljplaner i Nacka kommun utförda med 

normalt planförfarande 

Detaljplan Uppskattad 

antagandetid 

Verklig 

antagandetid 

Differens 

(månader) 

1 - Dp 325, Sydvästra Lännersta 1B Hösten 1996 September 2002 70 

2 - Dp 301, Gundersbergsvägen 2a kvartalet 2002 Oktober 2002 4 

3 - Dp 326, Del av Bo Hösten 2002 Mars 2003 4 

4 - Dp 332, Sicklaön 40:14 Våren 2001 Juni 2003 25 

5 - Dp 338, Kil 1:1 Februari 2003 September 2003 7 

6 - Dp 345, Område vid Tallidens skola Januari 2003 April 2004 15 

7 - Dp 380, Lilla Björknäs Hösten 2003 September 2004 10 

8 - Dp 341, Sicklaön 121:3 2a kvartalet 2004 November 2004 5 

9 - Dp 371, Björknäs 1:861 m fl Våren 2002 Januari 2005 32 

10 - Dp 348, Forum Nacka Januari 2004 Mars 2005 14 

11 - Dp 376, Sicklaön 51:13, 51:14 mfl November 2003 Mars 2005 16 

12 - Dp 357, Hasseludden och Kummelnäs Januari 2002 Mars 2005 38 

13 - Dp 349, Älta 37:1 och 37:4  Hösten 2003 Mars 2005 16 

14 - Dp 394, Svindersviken 2a kvartalet 2004 Maj 2005 11 

15 - Dp 355, Orminge 1:18, 1:57 m fl Januari 2005 Juni 2005 5 

16 - Dp 356, Del av Tollare 1:16 Juni 2005 Juni 2005 0 

17 - Dp 395, Dalkarlsvägen Vintern 2004/2005 November 2005 10 

18 - Dp 391, Grävlingsberg  April 2003 December 2005 32 

19 - Dp 390, Sicklaön 83:32 mfl Maj 2006 Maj 2006 0 

20 - Dp 471, Älgö Våren 1999 December 2006 91 

21 - Dp 431, Sicklaön 34:1 m fl Mitten av 2006 Mars 2007 9 

22 - Dp 409, Kil 1:1 1a kvartalet 2004 Mars 2007 36 

23 - Dp 410, Kil 1:1 November 2001 Mars 2007 64 

24 - Dp 411, Bo 1:70 3e kvartalet 2006 Mars 2007 6 

25 - Dp 414, Baggensudden 7:8 m fl Slutet av 2004 April 2007 28 

26 - Dp 415, Sicklaön 107:3 Våren 2003 Maj 2007 48 

27 - Dp 418, Sicklaön 202:9 m fl  Sommaren 2006 Juni 2007 10 

28 - Dp 454, Del av Ekudden Hösten 2003 Juni 2007 43 

29 - Dp 456, Sicklaön 70:23 m fl Februari 2006 Juni 2007 16 

30 - Dp 419, Älta 14:27 m fl Slutet av 2006 Juni 2007 6 

31 - Dp 421, Södra Hedvigslund Våren 2005 Juni 2007 25 

32 - Dp 460, Kummelnäsvägen  September 2007 Februari 2008 5 

33 - Dp 495, Sune Carlsson Båtvarv Sommaren 2007 September 2008 13 

34 - Dp 459, Kummelnäs 11:103 Oktober 2006 November 2008 25 

35 - Dp 462, Kvarnholmen etapp 1  Början av 2004 Mars 2009 62 

36 - Dp 467, Eknäs 1:232 m fl Vintern 2003/2004 April 2009 63 

37 - Dp 468, Erstavik 26:21 Våren 2007 Maj 2009 24 

38 - Dp 500, Trollare träskväg Årsskiftet 2006/2007 Juni 2009 29 

39 - Dp 473, Blåbärsstigen 1a kvartalet 2003 Oktober 2009 79 

40 - Dp 508, Mellanbergsvägen, Tollare Årsskiftet 2006/2007 November 2009 34 

41 - Dp 480, Ältadalens verksamhetsområde April 2008 December 2009 20 

42 - Dp 522, Munkkärrsvägen Början av 2003 Mars 2010 86 

43 - Dp 498, Enbacken/Gösta Ekmans väg Våren 2006 Maj 2010 48 

44 - Dp 487, Trafikplats Skrubba Lindalen Våren 2011 Maj 2010 0 

45 - Dp 492, Kvarnholmen etapp2 Början av 2004 Juni 2010 77 

46 - Dp 506, Björnbergsområdet  April 2002 September 2010 101 

47 - Dp 499, Björknäs vägförening  April 2010 Oktober 2010 6 

48 - Dp 512, Kvarnholmen etapp 3 Början av 2004 Maj 2011 88 

 

  

http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp325_sv_lannersta_1b/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp301_gundersbergsv_prastbergsv/index.htm
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp326_drabantv_kadettv/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp338_kil_1_1_waldorfskola/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp380_lilla_bjorknas_etapp_2/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp371_del_av_bjorknas_bjorknas_1_861_mfl/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp357_hasseludden_kummelnas_lovberga/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp349_lovisedalsvagen_lss/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp355_orminge_1_18_seniorbostader/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp356_skola_i_tollare/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp391_gravlingsberg/
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp409_kil_1_1_norr_om_varmdov/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp410_kil_1_1_soder_om_varmdov/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp411_boo_gards_lada/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp419_alta_14_27_stensov/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp467_langvagen_skymningsvagen/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp500_tollare_traskvag/index.htm
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12.6 Bilaga 6 – Lista över undersökta detaljplaner i Nacka kommun utförda med enkelt 

planförfarande 

Detaljplan Uppskattad 

antagandetid 

Verklig 

antagandetid 

Differens 

(månader) 

1 - Dp 291, Backeböl, Lillsvängen April 2002 Juni 2002 2 

2 - Dp 296, Del av Kummelnäs September 2002 September 2002 0 

3 - Dp 297, Del av Kummelnäs  Augusti 2002 September 2002 1 

4 - Dp 298, Del av Kummelnäs  Augusti 2002 September 2002 1 

5 - Dp 299, Del av Kummelnäs  Augusti 2002 September 2002 1 

6 - Dp 300, Sicklaön 41:4 November 2002 Oktober 2002 – 1 

7 - Dp 302, Sicklaön 22:1 mfl Oktober 2002 November 2002 1 

8 - Dp 312, Del av Backeböl, Eriksvik III  November 2002 Februari 2003 3 

9 - Dp 318, Sicklaön 40:14 November 2002 Maj 2003 6 

10 - Dp 320, Backeböl  April 2002 Maj 2003 13 

11 - Dp 316, Del av Backeböl, Baggensvik  April 2003 Juni 2003 2 

12 - Dp 317, Ändring för del av Boo gård Juni 2003 Juni 2003 0 

13 - Dp 324, Sickla Galleria  September 2003 December 2003 3 

14 - Dp 383, Bo 1:127 , Drabantvägen November 2005 Januari 2006 2 

15 - Dp 388, Sicklaön 198:9, Bygränd 13 Mars 2006 April 2006 1 

16 - Dp 393, Sicklaön 37:2, Saltsjöqvarn  Juni 2006 Juni 2006 0 

17 - Dp 392, Solsidan 26:11, Siriusvägen 1 Mars 2006 Juni 2006 3 

18 - Dp 396, Bo 46:13, Boovägen 15 November 2005 Augusti 2006 9 

19 - Dp 397, Rösunda 26:6, Sandviksv. Maj 2006 September 2006 4 

20 - Dp 398, Tattby 5:1 och 2:2 December 2002 September 2006 45 

21 - Dp 399, Lilla Björknäs  September 2006 Oktober 2006 1 

22 - Dp 401, Sicklaön 356: 1 November 2006 Januari 2007 2 

23 - Dp 402, Bo 48:a, Handelsvägen 5 December 2006 Januari 2007 1 

24 - Dp 407, Sicklaön 74:41 December 2006 Februari 2007 2 

25 - Dp 416, Sicklaön 206:12 Mars 2007 Maj 2007 2 

26 - Dp 417, Sicklaön 386:5 m fl, Ica Maxi April 2007 Maj 2007 1 

27 - Dp 412, Igelboda 20:2, Sagavägen 15 Maj 2007 Maj 2007 0 

28 - Dp 413, Solsidan 61:6 Maj 2007 Maj 2007 0 

29 - Dp 420, Sicklaön 174:11 April 2007 Juni 2007 2 

30 - Dp 427, Rösunda 26:8  September 2006 September 2007 12 

31 - Dp 429, Sicklaön 83:32  September 2007 Oktober 2007 1 

32 - Dp 432, Björknäs 10:3 m fl  Oktober 2007 November 2007 1 

33 - Dp 433, Sicklaön 369:34 m fl November 2006 December 2007 13 

34 - Dp 434, Sicklaön 13:77 November 2006 December 2007 13 

35 - Dp 435, Sicklaön 13:82, Ellensvik November 2006 December 2007 13 

36 - Dp 436, Sicklaön 362:3 m fl November 2006 December 2007 13 

37 - Dp 438, Sicklaön 13:79 m fl November 2006 December 2007 13 

38 - Dp 439, Sicklaön 369:32 m fl November 2006 December 2007 13 

39 - Dp 465, Del av Sicklaön 369:37 November 2006 December 2007 13 

40 - Dp 466, Del av Sicklaön 369:37 November 2006 December 2007 13 

41 - Dp 445, Sicklaön 386:5 m fl, Ica Maxi Mars 2008 April 2008 1 

42 - Dp 446, Rensättra I Maj 2008 Maj 2008 0 

43 - Dp 449, Älta 91:33 April 2008 Maj 2008 1 

44 - Dp 448, Sicklaön 338:5 September 2007 Juni 2008 9 

45 - Dp 458, Mensättra 23:1 December 2008 November 2008 – 1 

46 - Dp 461, Skarpnäs 11:1 m fl Juni 2008 Januari 2009 7 

47 - Dp 463, Rensättra 2:5 och 11:5 December 2008 Mars 2009 3 

48 - Dp 464, Björknäs 1:923 Mars 2009 Mars 2009 0 

49 - Dp 493, Rösunda 3:18 Mars 2007 April 2009 25 

50 - Dp 502, Velamsund 1:2 Maj 2007 Juni 2009 25 

http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp297_andring_dp225/index.htm
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp298_andring_dp226/index.htm
http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp299_andring_dp233/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp312_del_eriksvik_m1/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp316_omr_m1_grusbr/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp317_andring_dp242/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp383_andring_gm_tillagg_till_dp326_drabantv/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp392_solsidan_26_11_siriusv_1/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp397_rosunda_26_6_sandviksv_5/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp398_tattby_5_1_och2_2/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp399_tillagg_lilla_bjorknas_etapp_1_och_2/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp427_rosunda_26_8_gamla_skolv_30/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp432_bjorknas_10_3_mfl_andring/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp458_mensattra_23_1/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp464_bjorknas_1_923/index.htm
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51 - Dp 472, Sicklaön 37:2 och 37:4 Augusti 2009 Augusti 2009 0 

52 - Dp 476, Sicklaön 191:16, Klippvägen  Februari 2010 December 2009 – 2 

53 - Dp 479, Sicklaön 124:2 September 2009 December 2009 3 

54 - Dp 475, Bo 28:4, Värmdövägen 746 November 2009 December 2009 1 

55 - Dp 477, Älta 113:1, Erstaviksvägen 2 September 2009 December 2009 3 

56 - Dp 478, Älta 117:6 m.fl. Augusti 2007 December 2009 28 

57 - Dp 484, Bo 1:921 November 2009 Januari 2010 2 

58 - Dp 482, Solsidan 17:12 Februari 2010 Januari 2010 – 1 

59 - Dp 483, Neglinge 9:12 Februari 2010 Januari 2010 – 1 

60 - Dp 481, Älta 5:58 och 5:68 Februari 2010 Januari 2010 – 1 

61 - Dp 485, Sicklaön 83:22 December 2009 Mars 2010 3 

62 - Dp 489, Rörsundsviken II Maj 2010 Maj 2010 0 

63 - Dp 488, Skogsö 2:24 m fl April 2010 Maj 2010 1 

64 - Dp 486, Älta 74:25, Älta Mossväg 144 Augusti 2009 Maj 2010 9 

65 - Dp 490, Orminge 1:6 och 1:60 April 2010 Juni 2010 2 

66 - Dp 491, Kummelnäs 11:40 Augusti 2010 Juni 2010 – 2 

67 - Dp 501, Sicklaön 173:3 November 2010 November 2010 0 

68 - Dp 503. Kummelnäs 11:108 September 2010 Januari 2011 4 

69 - Dp 509, Sicklaön 360:1 m.fl. Februari 2010 April 2011 14 

70 - Dp 510, Skarpnäs 7:1 Oktober 2011 April 2011 – 6 

71 - Dp 511, Lilla Björknäs etapp 2 Augusti 2011 Maj 2011 – 3 

72 - Dp 515, Sicklaön 207:1, Älgvägen 17 Maj 2011 Juni 2011 1 

73 - Dp 513, Kil 2:147, Rundvägen 9 Oktober 2011 Juni 2011 – 4 

74 - Dp 514, Lännersta 10:1 m.fl., Mars 2011 Juni 2011 3 

75 - Dp 516, Tollare 1:334 Juni 2011 Juni 2011 0 

 

  

http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp477_alta_113_1/index.htm
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp483_neglinge_9_12/index.htm
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12.7 Bilaga 7 – Del av Sollentunas resursplaneringsdokument 
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12.8 Bilaga 8 – Vallentunas sammanställning i bostadsbyggnadsprognosen för år 2011-

2020 
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Program 

•Projekt-PM          2 mån 

•Framtagande av programhandling      3 mån 

•Beslut om programsamråd i SBN       1 mån 

•Programsamråd         2 mån 

•Programsamrådsredogörelse       1 mån 

•Beslut om tillstyrkan av program (SBN) och ramavtal (KS), planuppdrag  3 mån 
          12 mån 

Samråd 

•Framtagande av samrådshandling      4 mån 

•Beslut om samråd        1 mån 

•Samråd         2 mån 

•Samrådsredogörelse, revidering till granskningshandling     1 mån 
          8 mån 

Granskning 

•Beslut om granskning        1 mån  

•Granskning         1 mån 

•Granskningsutlåtande, revidering till antagandehandling    1 mån 
          3 mån 

Antagande 

•Godkännande i SBN        1 mån 

•Antagande i KF + godkännande av exploateringsavtal    2 mån 
          3 mån 

12.9 Bilaga 9 – Figur över detaljplaneprocessen i Huddinge  
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12.10  Bilaga 10 – Länk mellan översiktsplanen och detaljplaneingen i Huddinge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektplanen utgör en länk mellan översiktplanen och detaljplaneringen. Den översta 

bilden visar projekten som ingår i årets projektplan för åren 2012-2014 i västra Huddinge. 

Den nedre bilden visar gällande översiktsplan för samma område.  
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