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Granskning av detaljplansprocessen 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat 

detaljplansprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden 

bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplansprocess. Vår 

sammanfattande bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig 

verksamhet rörande detaljplanering.  

 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Exploateringsenheten står för utredningskostnader men inte för planhandläggning. 
Planenheten får därmed täcka upp för en del av kostnaderna för exploatering. Detta skulle 
enligt uppgift kunna leda till problem om exploateringsenhetens efterfrågan överskrider vad 
planenheten anser sig kunna tillgodose. I dagsläget kan dock planenheten leva upp till 
efterfrågan.  Ansvars- och kostnadsfördelningen är enligt uppgift inte helt tydlig sen 
omorganisationen.  

 Planenheten har hög arbetsbelastning och de bedömer att det är på gränsen för vad de klarar 
av. De största utmaningarna är att klara oförutsedd frånvaro och att locka till sig kompetens.  

 För att effektivisera handläggningen finns alla dokument som ska användas i mallform. 
Dessutom finns det flödesbeskrivningar som underlättar processen.   

 Planenheten arbetar utifrån en prioriteringslista med rangordning av alla planer. Vilka planer 
som prioriteras varierar och förändras över tid. Prioriteringen stäms av två gånger per år med 
miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen. Kommunens mål gällande fysisk planering 
och befolkningsutveckling är utgångspunkten för den långsiktiga planeringen.  

 Planenheten har tagit fram en processbeskrivning för Laholms kommuns samverkan inom 
detaljplansprocessen. Samverkan har inneburit att enheten får in synpunkter tidigt i processen 
vilket enheten anser ger en effektivare och mer kvalitativ process.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att: 

 ta fram en kompetensförsörjningsplan 
 klargöra ansvars- och kostnadsfördelningen mellan detaljplans- och exploateringsprocessen.  

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds 

härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 05 maj 

2016.  
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