
Samhällsbyggnadsnämnden  
Sida 1 (55) 

 

Protokoll 

Tid och plats  
2023-02-22, kl. 09:00-16:22 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, Stadshuset 

Ajournering: 9:56-10:12, 12:00-13:00, 15:04-15:11, 15:48-16:05 

Paragrafer  
§§ 26-48 

Beslutande 
Ledamöter 

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Bengt Bohlin (S), förste vice ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), andre vice ordförande 
Sanne Nordqvist (S), tjänstgör inte på grund av jäv § 30 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lars Boström (V) 
Hans Thornander (KD) 
Kristian Silbvers (SD) 
Jan Nilsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Sofia Ström (S), tjänstgör för Sanne Nordqvist (S) § 30 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Sofia Ström (S) §§ 26-29, 31-48 
Tommy Josefsson (V) 
Per Månsson (M), deltar inte på grund av jäv § 30 
Lars Gustaf Andersson (M) 
Peter Florén (KD) 
Göran Swedman (SD) §§ 26-42, exklusive beslut 

Kommunalråd 

Kerstin Hermansson (C), exklusive beslut 

Tjänstepersoner 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef 
Linus Lindelöf, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef 
Elin Hegg, tf. enhetschef för bygglovenheten §§ 46-47, på distans 
Paulina Bredberg, enhetschef för planenheten 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Sara Wingren, chef för ekonomifunktionen 
Maria Bertilsson, praktikant 
Clara Sjöberg, planarkitekt § 29 
Åsa Karlsson, konsult planenheten § 30 
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Anton Ehrendahl, planarkitekt § 30 
Dragana Stefanovska, bygglovarkitekt §§ 31, 35 
Helena Persson, byggnadsinspektör § 32 
Linda Brenden, byggnadsinspektör § 33 
Clara Bodin, bygglovarkitekt §§ 33-34 
Anna Ljunggren, samhällsplanerare § 35 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt §§ 36-37 
Thomas Lindström, bygglovarkitekt §§ 38-39 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt § 42 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt §§ 35, 42 
Sara Danfelter, ekonom § 43 

Justering och anslag 
Justeringen sker digitalt den 2023-02-27. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla 
under perioden 2023-02-28 – 2023-03-22. 

Underskrifter 
Ordförande 
Morgan Hjalmarsson – Digital signering 

Justeringsperson 
Lars-Gunnar Comén – Digital signering 

Digitala signaturer finns på protokollets sista sida i den version som förvaras hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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§ 26 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs.  
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§ 27 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Lars-Gunnar Comén utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Bengt 
Bohlin utses till dennes ersättare. Justeringen sker digitalt 2023-02-27.  
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§ 28 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 29 

Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1  

Ärendenummer: BN 2019-001486 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-19 i beslut § 334 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Hulta, Hultabacke 1.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-09-19 i beslut § 265 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

2022-04-21 beslutade planchefen i beslut § Pl 2022-1109 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden den 6 maj – den 3 juni 2022. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Plankarta 2023-02-08 
Planbeskrivning 2023-02-08 
Samrådsredogörelse 2023-02-08 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 30 

Detaljplan för Fristad, Hedagården 1:73 och 1:6 

Ärendenummer: BN 2021-001209 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-06 i beslut § 348 att tillstyrka planbeskedet för 
Fristad, Hedagården 1:73.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2021-09-16 i beslut § 300 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under våren.  

Detaljplanen är lokaliserad i direkt anslutning till Asklandaskolan i Fristad. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av radhus, alternativt mindre flerbostadshus.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Presentation  2023-02-09 

Jäv 
Sanne Nordqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Per Månsson (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 40 

Allmänhetens frågestund 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingen allmänhet besöker dagens frågestund. 
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§ 41 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bengt Bohlin, förste vice ordförande, berättar om nämndträffen den 2 februari och deltagande på 
möte om Drömmen om Borås. 

Morgan Hjalmarsson, ordförande, och Bengt Bohlin, förste vice ordförande, informerar om att de 
deltagit på domstolens syn gällande överklagat rivningslov och bygglov. 

Vidare informerar Morgan Hjalmarsson, ordförande, och Bengt Bohlin, förste vice ordförande, om 
deltagande på kommunalrådsberedning gällande järnvägen Göteborg-Borås, samt deltagande på 
föreläsning av Alexander Ståhle vid Spacescape den 21 februari om hur vi skapar värdefullare 
platser.  
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§ 42 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef, och Morgan Hjalmarsson, ordförande, informerar om 
stadsjuristens bedömning om olämpligheten i att kommunicera kring nämndens beslut före justerat 
protokoll, i och med att det främst är myndighetsutövning som bedrivs och sammanträdet hålls 
inför stängda dörrar. 

Sara Wingren, chef för ekonomifunktionen, berättar om Samhällsbyggnadsnämndens studieresa som 
planeras till slutet av augusti med destination Skåne och Köpenhamn. 

Linus Lindelöf, nämndsekreterare, informerar om Boverkets webbaserade PBL-utbildning för 
förtroendevalda. 

Leila Alves Bonnier, planarkitekt, och Richard Mattsson, stadsarkitekt, informerar om en detaljplan 
för Borås centrum där bebyggelses struktur har förändrats för att öka robustheten i riskminskning av 
farligt gods. 

Henrik Abbestam, bygglovarkitekt, och Richard Mattsson, stadsarkitekt, ger en uppdatering av nytt 
rättscentrum där de visar nytt gestaltningsmaterial och informerar om parkeringsfrågan.  
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§ 43 

Årsredovisning 2022 

Ärendenummer: 2023-33 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2022 samt att sända denna 
till Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Antalet inkomna ansökningar om bygglov och förhandsbesked, trycket på detaljplaner och 
lantmäteriärenden har fortsatt varit relativt stort. Samtidigt råder en hel del osäkerhet över hur 
mycket oron i omvärlden med haltande leveranskedjor, materialbrist, ökade råvarukostnader, 
energikris, inflation och nedgång i konjunkturen, påverkar byggandet fortsatt. Omfattningen och 
effekterna på nämndens verksamhet har varit, och kommer fortsatt vara, svårprognostiserade. 
Samhällsbyggnadsnämnden följer noga utvecklingen med de trender och tendenser som finns i 
omvärlden ur olika perspektiv.  

Under 2022 står de flesta av mått och indikatorer som förändrades föregående år kvar, men har 
finjusterats och förtydligats. Genom att fokusera på övergripande mål och viktiga 
kvalitetsindikatorer för att uppnå dessa mål, är budgeten nu mer anpassad till den tillitsbaserade styr- 
och ledningsmodell som implementeras i Borås Stad.  

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med det samarbetsuppdrag den blivit tilldelad av 
Kommunfullmäktige. Under de föregående åren har en rad initiativ tagits för att, tillsammans med 
övriga berörda nämnder, förbättra dialog, samarbete och samsyn inom samhällsbyggnadsprocessen. 
Inte minst genom gemensam kommunikationsplanering, men också genom ett omfattande arbete 
med definition och kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen som skedde 2021. 
Strukturskissarbetet har etablerats som nämndöverskridande arbetsform och en första strukturskiss 
för Borås Norr blev antagen under 2022. Kommunfullmäktige beslutade om en ny organisering för 
samhällsbyggnadsfrågorna, vilket stärker förutsättningarna för samberedning och helhetssyn 
framöver.  

Enligt nämndens verksamhetsplan ska antalet planlagda bostäder som är klara för antagande i 
detaljplan öka. Nämnden har under året kommit upp i 450 byggrätter vilket är en ökning mot 
föregående år. Flertalet av detaljplanerna i verksamhetsplanen har en hög komplexitet med stora 
intresseavvägningar. Medarbetarna har även medverkat i projekt på strategisk nivå i högre 
utsträckning än tidigare och under året har resurser tagits i anspråk och fördelats om till förmån för 
större tidspressade projekt.  

Antalet inkomna bygglov och förhandsbesked har sjunkit i förhållande till 2021, men ligger i nivå 
med 2020 och 2019. Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande och 
har medfört att handläggningstiden kortats ned de senaste sex åren. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits 
bort. Andelen fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor har uppgått till 89%, 
vilket är något lägre än föregående år. Detta kan förklaras av att bedömningen av när ett ärende är 
komplett har tidigarelagts i vissa fall och att verksamheten har fått flera nya medarbetare.  
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Ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev -2 221 tkr för 2022, vilket stämmer väl med 
senaste prognosen (-2 000 tkr).  

Intäkterna för 2022 slutade på plus med cirka 3 900 tkr. Jämfört med tidigare år är de budgeterade 
intäkterna betydligt högre. Trots det redovisar samtliga avdelningar högre intäkter än budgeterat. 
Antalet inkommande ansökningar om bygglov och lantmäteriförrättningar har varit fortsatt högt, 
även om det är något lägre än föregående år. En hel del ansökningar rör eldstäder utifrån nuläget i 
omvärlden med höga elpriser. Plan- och bygglovstaxan och kartavtalet har indexuppräknats vilket 
också ger högre intäkter jämfört med tidigare. Den nedåtgående konjunkturen och oron i omvärlden 
har inneburit en risk för minskade intäkter på förvaltningen. Hittills har intäkterna ändå varit relativt 
höga och nedgången har inte blivit så stor som befarat. Det är troligt att effekterna av 
lågkonjunkturen blir mer påtagliga under 2023. 

Kostnaderna blev högre än de budgeterade med cirka 6 000 tkr. Under året har behovet av 
konsultutredningar i detaljplanearbetet varit stort vilket förklarar största delen av avvikelsen. Delar 
av kostnaden faktureras vidare till externa exploatörer via plankostnadsavtal medan vissa planer 
delas mellan extern exploatör och kommunen. Kostnader för arbete med detaljplaner på kommunal 
mark bekostas av verksamheten till dess ett eventuellt bygglov kan faktureras. Idag är strax över 
hälften av detaljplanerna i produktionsplanen på kommunal mark.  

En åtgärdsplan för användning av bufferten för att täcka underskott på planenheten har upprättats 
och beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i november. 

Ianspråktagande av ackumulerat resultat 

Nämnden fick godkänt att ianspråkta 3 000 tkr av det ackumulerade resultatet för att utföra 
flygburen laserskanning av kommunens yta. Detta kunde dock inte genomföras under året eftersom 
upphandling av tjänsten inte blev färdig innan skanningen måste ske. Flygningen kan endast 
genomföras under en snäv tidsram under våren. Nämnden önskar därför flytta användningen av det 
ackumulerade resultatet till 2023 och har ansökt om detta i nämndbudgeten.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022, SBN 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 44 

Uppföljning Intern kontroll 2022 

Ärendenummer: 2023-34 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2022 
samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en 
riskanalys av rutiner och processer.  

Beslutsunderlag 
Uppföljning Intern kontroll 2022, SBN 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 45 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022 

Ärendenummer: 2023-35 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2022 samt 
att sända denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta 
för att kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder.  
 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  
 
I den årliga redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också 
eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.  
 
Januari-december 2022 redovisar Samhällsbyggnadsnämnden 11 synpunkter. Det största antalet 
inkomna synpunkter handlar om skräpiga tomter eller olovligt byggande. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022, SBN 

Bilaga 1: Inkomna synpunkter jan-juni 2022 

Bilaga 2: Inkomna synpunkter juli-dec 2022 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2023-26 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt i enlighet med nämndens 
delegationsförteckning. Där framgår det även vilka delegationsbeslut som ska redovisas till 
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. 
Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått 
delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Delegationslista B (bygglov och förhandsbesked) 2023-01-01 – 2023-01-31 

Delegationslista BI (startbesked och ingripanden) 2023-01-01 – 2023-01-31 

Delegationslista SB (slutbesked) 2023-01-01 – 2023-01-31 

Delegationslista PL (planärenden) 2023-01-01 – 2023-01-31 

Delegationslista STD (strandskyddsärenden) 2023-01-01 – 2023-01-31 

Delegationsbeslut personal 2023-01-01 – 2023-01-31 

Ordförandebeslut 2023-01-30 - Yttrande Bondarp 

Ordförandebeslut om komplettering 2023-02-02 - Överklagande av upphävt beslut 
att anta detaljplan 

Ordförandebeslut 2023-02-20 - Yttrande i överklagat ärende Blåklinten 1 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna 

Nämndens ordförande har tagit ett ordförandebeslut beträffande ett överklagande rörande Tranan 2. 

Sverigedemokraterna delar inte majoritetens ställningstagande och anser att frågan inte skulle drivas 
vidare utan nöja sig med domstolens dom.  
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§ 48 

Meddelanden 

Ärendenummer: 2023-28 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande skrivelser: 

• Vård- och äldrenämndens beslut - Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad 

• Rapport Länsstyrelsen - Uppföljning av kommunal strandskyddstillsyn 2018-2022 

• Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp, FSG, 2023-01-18 
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