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Justerandes signatur 

§ 112 Dnr 2020-00073 

Tilläggsäskande av driftmedel för fysisk planering 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om 
tilläggsanslag utifrån kommunens nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till genomförandet av de av 
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och uppmana nämnden att 
försöka omprioritera inom sin egen budgetram.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 62/2020 beslutat att från kommunfullmäktige 
äska om tilläggsanslag med 500 000 kronor för år 2020 avseende fysisk planering. 

I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till 
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge. 

Samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning 

Övergripande system för förstudier och detaljplanekostnader 

Detaljplaneprojekt ska normalt bekostas av den som har ansökt om och får nytta 
av detaljplanens innehåll. Kommunens kostnader för detaljplanearbetet 
omfattande bland annat externa utredningar och aktuella delar av interna 
lönekostnader mm ska täckas av projektet. När detaljplaneprojekt omfattar 
externa markägare regleras detta genom avtal men när detaljplaneprojekten 
omfattar kommunens egna mark, behöver kommunen tillsätta ekonomiska medel 
för framtagandet av detaljplanen. 

En nyligen ändrad bokföringslag, lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR 2018:597), medger inte längre att kostnader för detaljplaner redovisas som 
investering, utan kostnader för förstudier, detaljplanearbete, förrättningar och 
marknadsföring för försäljning av tomter ska kostnadsföras direkt i verksamhetens 
drift. I Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie löpande driftbudget finns inte 
täckning för detaljplanekostnader på kommunal mark. 

I samband med start av nya detaljplaneprojekt ska finansiering av detaljplanen 
klarläggas. Ett detaljplaneprojekt löper normalt över flera år vilket innebär att även 
tillsatta driftmedel behöver hanteras över tid. Exakta kostnader kan på förhand 
inte specificeras noggrannare och uppkomsten i tid kan förändras vartefter 
planprojektet utvecklas och framskrider. Det måste därför finnas systematiserad 
täckning av kostnaderna innan start av arbetet. 

Behov 2020 
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 om att tilldela 1500 tkr till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att på Hackel 9:5 genom ny detaljplanering 
möjliggöra nybyggnation av skola. 

Samhällsbyggnadsnämnden har även sedan tidigare pågående detaljplaneprojekt 
på kommunal mark i projekten Detaljplan för Kisa 1:70 m.fl. samt Detaljplan för 
Kisa 11:2 (Kisa stationsområde). Båda dessa projekt saknar tillsatta driftmedel för 
att kunna färdigställas då de innan lagändringen 2019 planerades att finansieras 
genom investeringsmedel vilket vid lagändringen inte har överförts till driftbudget. 
Fortsättningen av Detaljplan för Kisa 11:2 utreds för närvarande och Detaljplan för 
Kisa 1:70 m.fl. planeras att kunna slutföras med antagen detaljplan under 2021, 
under förutsättning att tilläggsanslag av driftmedel tillsätt. 

Utöver detaljplaneprojekten pågår andra tidiga förstudier för exempelvis 
lokalisering av ny vårdcentral i Kisa samt att flera förstudier och tidiga 
exploateringsskisser behöver arbetas fram för exempelvis åtgärder i Kisa centrum, 
utveckling av Rimforsa torg, marktilldelningsunderlag och andra tidiga studier för 
genomförandet av FÖP Rimforsa. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även sammanställt all kommunägd mark som 
är planlagd men ännu inte utbyggd för försäljning vilket visar på stor möjlighet att 
sälja tomter för bostäder och verksamheter i främst Kisa och Horn, men för detta 
krävs bland annat driftmedel för Lantmäteriförrättningar, exploateringskonsult, 
marknadsföring/mäklare mm. 

Sammantaget bedöms 500 000 kronor behövas i tilläggsanslag för 2020 för att 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska kunna fortsätta arbeta med 
detaljplanering på kommunal mark, vissa förstudier/exploateringsskisser för 
genomförande av FÖP Rimforsa samt för genomförande av redan planlagd 
kommunal mark i syfte att kunna sälja tomter. 

Då fysisk planering med bland annat tidiga förstudier och exploateringsskisser 
samt detaljplanering på kommunal mark är en förutsättning för kommunens 
utveckling och tillväxt ses även ett långsiktigt behov av ramhöjande driftmedel från 
och med år 2021 för att framåt finansiera det arbete som före 2019 redovisades 
som del av investeringsmedel.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-04-27 
Samhällsbyggnadsnämnden § 62/2020 med tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar om en tilläggsformulering om att beslutet sker 
enligt kommunens gällande riktlinjer om att inte bevilja tilläggsanslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.  



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 

2020-05-04 

Justerandes signatur 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 



Kommunstyrelsen 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-27 
Diarienummer 

KINKS 2020-00073 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Tilläggsäskande av driftmedel för fysisk planering 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 
genomförandet av de av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och 
uppmana nämnden att försöka omprioritera inom sin egen budgetram.   

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 62/2020 beslutat att från kommunfullmäktige 
äska om tilläggsanslag med 500 000 kronor för år 2020 avseende fysisk planering. 

I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till 
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-04-27 
Samhällsbyggnadsnämnden § 62/2020 med tjänsteskrivelse 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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Justerandes signatur 

§ 62 Dnr 2020-00068 

Tilläggsäskande av driftmedel för fysisk planering 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från kommunfullmäktige äska om 
tilläggsanslag om medel med 500 000 kronor för 2020 för fysisk planering. 

Sammanfattning 

Övergripande system för förstudier och detaljplanekostnader 

Detaljplaneprojekt ska normalt bekostas av den som har ansökt om och får nytta 
av detaljplanens innehåll. Kommunens kostnader för detaljplanearbetet 
omfattande bland annat externa utredningar och aktuella delar av interna 
lönekostnader mm ska täckas av projektet. När detaljplaneprojekt omfattar 
externa markägare regleras detta genom avtal men när detaljplaneprojekten 
omfattar kommunens egna mark, behöver kommunen tillsätta ekonomiska medel 
för framtagandet av detaljplanen.  

En nyligen ändrad bokföringslag, lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR 2018:597), medger inte längre att kostnader för detaljplaner redovisas som 
investering, utan kostnader för förstudier, detaljplanearbete, förrättningar och 
marknadsföring för försäljning av tomter ska kostnadsföras direkt i verksamhetens 
drift. I Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie löpande driftbudget finns inte 
täckning för detaljplanekostnader på kommunal mark.  

I samband med start av nya detaljplaneprojekt ska finansiering av detaljplanen 
klarläggas. Ett detaljplaneprojekt löper normalt över flera år vilket innebär att även 
tillsatta driftmedel behöver hanteras över tid. Exakta kostnader kan på förhand 
inte specificeras noggrannare och uppkomsten i tid kan förändras vartefter 
planprojektet utvecklas och framskrider. Det måste därför finnas systematiserad 
täckning av kostnaderna innan start av arbetet. 

Behov 2020 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 om att tilldela 1500 tkr till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att på Hackel 9:5 genom ny detaljplanering 
möjliggöra nybyggnation av skola.  

Samhällsbyggnadsnämnden har även sedan tidigare pågående detaljplaneprojekt 
på kommunal mark i projekten Detaljplan för Kisa 1:70 m.fl. samt Detaljplan för 
Kisa 11:2 (Kisa stationsområde). Båda dessa projekt saknar tillsatta driftmedel för 
att kunna färdigställas då de innan lagändringen 2019 planerades att finansieras 
genom investeringsmedel vilket vid lagändringen inte har överförts till driftbudget. 
Fortsättningen av Detaljplan för Kisa 11:2 utreds för närvarande och Detaljplan för 
Kisa 1:70 m.fl. planeras att kunna slutföras med antagen detaljplan under 2021, 
under förutsättning att tilläggsanslag av driftmedel tillsätt.  
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Utöver detaljplaneprojekten pågår andra tidiga förstudier för exempelvis 
lokalisering av ny vårdcentral i Kisa samt att flera förstudier och tidiga 
exploateringsskisser behöver arbetas fram för exempelvis åtgärder i Kisa centrum, 
utveckling av Rimforsa torg, marktilldelningsunderlag och andra tidiga studier för 
genomförandet av FÖP Rimforsa.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även sammanställt all kommunägd mark som 
är planlagd men ännu inte utbyggd för försäljning vilket visar på stor möjlighet att 
sälja tomter för bostäder och verksamheter i främst Kisa och Horn, men för detta 
krävs bland annat driftmedel för Lantmäteriförrättningar, exploateringskonsult, 
marknadsföring/mäklare mm.   

Sammantaget bedöms 500 000 kronor behövas i tilläggsanslag för 2020 för att 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska kunna fortsätta arbeta med 
detaljplanering på kommunal mark, vissa förstudier/exploateringsskisser för 
genomförande av FÖP Rimforsa samt för genomförande av redan planlagd 
kommunal mark i syfte att kunna sälja tomter.  

Då fysisk planering med bland annat tidiga förstudier och exploateringsskisser 
samt detaljplanering på kommunal mark är en förutsättning för kommunens 
utveckling och tillväxt ses även ett långsiktigt behov av ramhöjande driftmedel från 
och med år 2021 för att framåt finansiera det arbete som före 2019 redovisades 
som del av investeringsmedel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och byggavdelningen 

Akten 
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2020-02-26 
Diarienummer 

[Diarienummer] 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Fvb Kommunfullmäktige 

Tilläggsäskande av driftmedel för fysisk planering 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om 
tilläggsanslag ur kommunfullmäktiges ofördelade medel med 500 000 kronor för 
2020 för fysisk planering.  

Ärendebeskrivning 

Övergripande system för förstudier och detaljplanekostnader 

Detaljplaneprojekt ska normalt bekostas av den som har ansökt om och får nytta 
av detaljplanens innehåll. Kommunens kostnader för detaljplanearbetet 
omfattande bland annat externa utredningar och aktuella delar av interna 
lönekostnader mm ska täckas av projektet. När detaljplaneprojekt omfattar 
externa markägare regleras detta genom avtal men när detaljplaneprojekten 
omfattar kommunens egna mark, behöver kommunen tillsätta ekonomiska medel 
för framtagandet av detaljplanen.  

En nyligen ändrad bokföringslag, lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR 2018:597), medger inte längre att kostnader för detaljplaner redovisas som 
investering, utan kostnader för förstudier, detaljplanearbete, förrättningar och 
marknadsföring för försäljning av tomter ska kostnadsföras direkt i verksamhetens 
drift. I Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie löpande driftbudget finns inte 
täckning för detaljplanekostnader på kommunal mark.  

I samband med start av nya detaljplaneprojekt ska finansiering av detaljplanen 
klarläggas. Ett detaljplaneprojekt löper normalt över flera år vilket innebär att även 
tillsatta driftmedel behöver hanteras över tid. Exakta kostnader kan på förhand 
inte specificeras noggrannare och uppkomsten i tid kan förändras vartefter 
planprojektet utvecklas och framskrider. Det måste därför finnas systematiserad 
täckning av kostnaderna innan start av arbetet. 

Behov 2020 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 om att tilldela 1500 tkr till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att på Hackel 9:5 genom ny detaljplanering 
möjliggöra nybyggnation av skola.  

Samhällsbyggnadsnämnden har även sedan tidigare pågående detaljplaneprojekt 
på kommunal mark i projekten Detaljplan för Kisa 1:70 m.fl. samt Detaljplan för 
Kisa 11:2 (Kisa stationsområde). Båda dessa projekt saknar tillsatta driftmedel för 
att kunna färdigställas då de innan lagändringen 2019 planerades att finansieras 
genom investeringsmedel vilket vid lagändringen inte har överförts till driftbudget. 
Fortsättningen av Detaljplan för Kisa 11:2 utreds för närvarande och Detaljplan för 
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Kisa 1:70 m.fl. planeras att kunna slutföras med antagen detaljplan under 2021, 
under förutsättning att tilläggsanslag av driftmedel tillsätt.  

Utöver detaljplaneprojekten pågår andra tidiga förstudier för exempelvis 
lokalisering av ny vårdcentral i Kisa samt att flera förstudier och tidiga 
exploateringsskisser behöver arbetas fram för exempelvis åtgärder i Kisa centrum, 
utveckling av Rimforsa torg, marktilldelningsunderlag och andra tidiga studier för 
genomförandet av FÖP Rimforsa.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även sammanställt all kommunägd mark som 
är planlagd men ännu inte utbyggd för försäljning vilket visar på stor möjlighet att 
sälja tomter för bostäder och verksamheter i främst Kisa och Horn, men för detta 
krävs bland annat driftmedel för Lantmäteriförrättningar, exploateringskonsult, 
marknadsföring/mäklare mm.   

Sammantaget bedöms 500 000 kronor behövas i tilläggsanslag för 2020 för att 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska kunna fortsätta arbeta med 
detaljplanering på kommunal mark, vissa förstudier/exploateringsskisser för 
genomförande av FÖP Rimforsa samt för genomförande av redan planlagd 
kommunal mark i syfte att kunna sälja tomter.  

Då fysisk planering med bland annat tidiga förstudier och exploateringsskisser 
samt detaljplanering på kommunal mark är en förutsättning för kommunens 
utveckling och tillväxt ses även ett långsiktigt behov av ramhöjande driftmedel från 
och med år 2021 för att framåt finansiera det arbete som före 2019 redovisades 
som del av investeringsmedel.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

Bo Horndahl 
Samhällsbyggnadschef 

Maria Hedberg 
Plan- och byggchef 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och byggavdelningen 




