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§ 1 Aktualisering av planprioritering kvartal 
4, 2022 

 Dnr KS 20/0346 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Plan- och exploateringsenheten på Samhällsbyggnadskontoret har ett stort antal 
ärenden att hantera. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från 
olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Det är angeläget att 
tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 
service. Det finns för närvarande 62 detaljplaneprojekt inklusive de 
delområden som pekats ut i omdaning Bro. Det finns inte tillräckligt med 
resurser på Samhällsbyggnadskontoret för att arbeta med samtliga ärenden 
samtidigt.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 
Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 
prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 
löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 
närmaste tiden. 

I prioriteringslistan har en röd linje införts för att tydliggöra hur många projekt 
som kontoret kan arbeta med samtidigt. Linjen kan komma att flyttas beroende 
på tillgängliga resurser. Projekten ligger i fallande prioriteringsordning, dvs det 
projekt som ligger direkt under den röda linjen är det projekt som lyfts upp 
härnäst när resurser finns tillgängliga. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2022 

• Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planprioritering den 31 maj 
2022, § 31 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under kvartal 4 
2022 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering som finns 
redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefansson (KD) yrkar på att ärendet bordläggs. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Jan Stefanssons 
(KD) förslag om bordläggning och finner att Samhällsbyggnadsutskottet 
besluter enligt detta. 
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§ 2 Rapporter 
   

• Inga rapporter 
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§ 3 Delegationsbeslut 
   

• Inga rapporter 
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§ 4 Anmälningar 
  

• Inga anmälningar 
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