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Riktlinjen är ett övergripande och strategiskt sätt att hantera prioriteringar 
av detaljplaner. Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att besluta 
att enskilda detaljplaner ska prioriteras annorlunda. 
 

Prioritet 1 
Detaljplaner som har högsta prioritet ska påbörjas inom 3 månader efter 
planbesked och ska prioriteras i alla skeden. Målsättning är att 
handläggningstiden inte ska vara mer än 20 månader.  
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 1 
krävs att de uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Kommunala detaljplaner med stort allmänt intresse (t ex skolor och 
förskolor)  

• Detaljplaner av särskild vikt för kommunen 
• Detaljplaner på kommunal mark som medger bostadsbebyggelse för 

mer än 10 bostäder. De detaljplanerna är prioriterade för att kunna 
styra mot ett bredare boendeutbud (villor och bostadsrätter är 
underrepresenterat i nyproduktion de senaste åren)  

• Detaljplaner som uppfyller något av nedanstående kriterier: 
o Planer som möjliggör infrastruktur som är av regional 

och/eller nationell betydelse 
o Planer som möjliggör attraktivt boende för minst 150 

bostäder 
o Planer som möjliggör verksamheter som genererar minst 30 

nya arbetstillfällen 
 

Prioritet 2 
Detaljplaner med prioritet 2 arbetar handläggare med när detaljplaner med 
prioritet 1 är på samråd, väntar på utredningar eller av andra skäl inte kan 
arbetas med. Detaljplaner med prioritet 2 ska ha uppstart inom 6 månader 
från planbesked och målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara 
mer än 24 månader.  
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 2 
krävs att de uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Detaljplaner som omfattar minst 50 bostäder    
• Detaljplaner som möjliggör verksamheter som genererar minst 10 

nya arbetstillfällen 
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Prioritet 3 
Detaljplan med prioritet 3 placeras i kö efter planbeskedet och när den 
påbörjas hanteras den som en detaljplan med prioritet två. När planbesked 
ges ska det uppges en bedömd starttid. Uppstart ska ske inom 2 år och 
målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara mer än 24 månader.  
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 3 
krävs att de uppfyller nedanstående kriterier: 

• Detaljplaner som inte uppfyller kraven för prioritet 1 eller 2    
• Detaljplaner som inte uppfyller kraven för prioritet 4 

 

Prioritet 4 
Detaljplaner med prioritet 4 placeras utanför kön. Detaljplaner i prioritet 4 
ska antingen avskrivas eller avvakta.  
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 4 
krävs att de uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Detaljplaner som bör avslutas.  
• Detaljplaner som bör vila. Det kan vara detaljplaner som bedöms 

vara utvecklande för kommunen men som det inte finns 
förutsättningar att genomföra inom överskådlig tid  

 

Arbetssätt  
Att arbeta med detaljplanerna i enlighet med prioriteringarna ovan innebär  
 

• Beslut om prioritering av enskilda detaljplaner kommer att fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med när en detaljplan 
lyfts för beslut om planbesked och planuppdrag 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ska informeras om prioriteringar 
och framdrift av detaljplaneärenden 2 ggr/år   
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