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Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
planbeskrivning, yttrande till Boverket
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till beslut.
Ärende
Linköpings kommun har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets förslag till
Föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Förslaget syftar till att på
en övergripande nivå reglera grundläggande förutsättningar för överföring av
information i planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt
möjligt är enhetlig, strukturerad och tydlig.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Linköpings kommun är i stort positiva till förslaget och att Boverket tar ett
helhetsgrepp om planbeskrivningen för att göra den användbar i hela
samhällsbyggnadsprocessen (från planläggning till lov och genomförande) och
för att informationen struktureras på ett sätt som gör den överförbar och
användbar digitalt. Linköpings kommun ser den digitala kopplingen mellan
planbeskrivning och plankarta som ytterst viktigt för att säkerställa att det
underlag som görs vid en detaljplaneläggning blir användbar genom hela
samhällsbyggnadsprocessen. Linköpings kommun instämmer med att
tvingande föreskrifter i viss utsträckning behövs för att uppnå en enhetlig
hantering bland kommunerna.
En standardisering av detaljplanerna och planbeskrivningarna kommer
innebära ett i grunden förändrat arbetssätt vid bygglovsprövning, men detta ses
om positivt.
Yttrandet har samordnats av Detaljplaneavdelningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter har inhämtats från Mark- och
exploateringsavdelningen samt Bygglovskontoret på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens föreslår att förslag till beslut
tillstyrks.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning,
yttrande till Boverket, 2020-05-06
Bilaga 1 – Yttrande över - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
planbeskrivning
Bilaga 2 – Svarsfil till Boverket
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Bakgrund
Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska bli bäst
i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för detta arbete är
samhällsbyggnadsprocessen.
För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informationen i
detaljplaner med planbeskrivning vara enhetlig och tillgänglig digitalt,
exempelvis i samband med genomförandet av planen.
Idag är möjligheten att tillgängliggöra och utbyta planinformation begränsad
och försvåras av att kommuner, konsulter och andra aktörer arbetar med olika
tekniska lösningar och att den digitala informationen i detaljplaner med
planbeskrivning struktureras och lagras på olika sätt.
Ekonomiska konsekvenser
Föreskrifterna ställer krav på att, och hur, framtida planbeskrivningar ska
kopplas digitalt med tillhörande detaljplan. Detta innebär att ett behov av ny
programvara som uppfyller detta krav. Samordningsvinster finns att bevaka ett
sådant program vid den pågående upphandlingen som sker inom ramen för
Plankontorets och Detaljplaneavdelningens verksamhetsutveckling.
Kommunala mål
Förslaget bidrar till det kommunala målområdet ”Verksamhet” som beskriver
hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.
Vidare bidrar det till målet ”Effektiv organisation med goda resultat”. Med
digitala detaljplaner kan kommunen utnyttja digitaliseringens möjligheter för
att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens
invånare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Inga specifika jämställdhetsaspekter finns i remissmaterialet eller förslaget till
yttrande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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