
 KF 57     26 MARS 2012 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

 

Nr 57. Delegation till plan- och 
byggnadsnämnden att fatta be-
slut om detaljplan.  
KSN-2012-0436 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta 
 

att med stöd av 5 kap. 27 § plan och byggla-
gen (2010:900) delegera till plan- och bygg-
nadsnämnden att anta detaljplan under förut-
sättning att 

1. detaljplanen är förenligt med översikts-plan 
eller fördjupningar eller av kommun-styrelsen 
antagna program  

2. stat och kommun inte har motstridiga int-
ressen och att länsstyrelsen inte har framfört 
erinringar som medfört prövning enligt 12 kap  

3. detaljplanen inte medför större ekonomiska 
åtaganden för kommunen  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaf-
fenhet eller i övrigt av större vikt.  

 
Uppsala den 7 mars 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Mari 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 

 
Dessutom närvarande: Christopher Lager-
qvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla 
M), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Rickard 
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 
2005 (§ 19) som en del av ärende om bostads-
politiska strategi att ”delegera till byggnads-
nämnden att anta detaljplaner enligt de villkor 
som redovisas i bostadspolitiska strategin an-
gående antagande av detaljplaner (strategins 
sista avsnitt)”. 
 
Strategins sista avsnitt lyder: 
 
Antagandet av detaljplaner delegeras till 
byggnadsnämnden. Som villkor för delegering 
av antagandet till byggnadsnämnden gäller att 

1) detaljplanen är förenligt med över-
siktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program 

2) stat och kommun inte har motstridiga 
intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört pröv-
ning  enligt 12 kap  

3) planen inte medför större ekonomiska 
åtaganden för kommunen 

4) planen inte är av principiell beskaffen-
het eller i övrigt av större vikt. 

 
I sammanhanget kan noteras att i propositio-
nen till den äldre plan- och bygglagen utveck-
lade departementschefen sin syn på möjlighe-
ten för fullmäktige att delegera beslut och an-
förde bland annat följande: …beslut att anta 
sådana detaljplaner – och framför allt änd-
ringar av planer – som är av rutinkaraktär 
eller av ringa intresse från allmän synpunkt 
bör delegeras. Däremot för fullmäktige själva 
anta detaljplaner för större områden, planer 
som reglerar många motstridiga intressen, 
särskilt känsliga miljöer eller som är av prin-
cipiellt intresse” (prop. 1985/86:1 sid 624). 
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Föredragning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bygg-
nadsnämnden ska upphöra från årsskiftet 
2011/2012 varvid ansvaret för hantering av de-
taljplanärenden enligt PBL från 2012 åvilar 
plan- och byggnadsnämnden. Vid beredningen 
av ärendet om omorganisationen var en ut-
gångspunkt att de uppdrag och de befogenhe-
ter som givits de tidigare nämnderna övergår 
till nya när det av reglementesförändringen 
tydligt framgår att ansvarsområdet nu åvilar 
den nya nämnden. 
 
När det gäller delegationen att anta detaljpla-
ner har frågan närmare studerats och då det har 
framkommit att det kan finnas en viss osäker-
het om plan- och byggnadsnämndens befogen-
heter i en eventuell rättsprövning är rekom-
mendationen att kommunfullmäktige med ett 
nytt beslut konfirmerar den delegationsordning 
som gällde för byggnadsnämnden. Ovanståen-
de förslag till beslut är i sak det samma som 
kommunfullmäktige tog år 2005. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt i detta ärende 
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