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Paragrafer  

§§ 225 - 255 

Beslutande 
Ledamöter  

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), förste vice ordförande 
Bengt Bohlin (S), andre vice ordförande 
Therése Björklund (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Lennart Malmerfors (KD) 
Kristian Silbvers (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Bengt Belfrage (C), tjänstgör för Maj-Britt Eckerström (C), beslut 
Emma Glad (M), tjänstgör för George Guldstrand (M), beslut 

 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Kjell Classon (S) 
Ann-Charlotte Högqvist (S) 
Thomas Svensson (S) 
Bengt Belfrage (C), §§ 232 – 255, exklusive beslut  
Bengt Wahlgren (L) 
Emma Glad (M) §§ 231-255, exklusive beslut  
Susanne Borssén Josefsson (M), §§ 225-242, exklusive beslut 
Jessica Halin (SD) 

Tjänstepersoner 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  
Caroline Mäkinen, nämndsekreterare 
Linus Lindelöf, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef 
Felix Lorentzon, planarkitekt §228 
Zilka Cosic, planarkitekt §231, på distans 
Sara Aneljung, planarkitekt §§ 225-242 
Niklas Lund, byggchef 
Elin Hegg, utvecklingsledare, på distans 
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt §§234-242 
Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt §239 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  
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Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Josefine Nyman, administrativ chef 
Evelina Cras, verksamhetsutvecklare, på distans  
Sara Danfelter, ekonom §245 
Julia Goffe, processledare §249 
Ida Röstlund, planarkitekt  
Bisrat Assefa, planarkitekt  
Esmeralda Posse, bygglovsarkitekt §§225-231 
Erika Klein, praktikant §§225-242 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt §§225-228 
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Justering och anslag 
Justeringen sker digitalt den 2022-08-29. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla 
under perioden 2022-08-30 – 2022-09-21. 

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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§225 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs.  
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§ 226 

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 2022-08-29.   
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§ 227 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 228 

Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, 
kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet  

Ärendenummer: BN 2018-001356 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd och att 
genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-18 respektive 2020-05-25 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Blåklinten 1, samt att 
inkludera Norsen 1 i detaljplanen respektive att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för kvarteret Astern.  

2019-03-28 tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om positivt planbesked för 
Blåklinten 1 och planuppdrag för Blåklinten 1 samt Norsen 8. 2019-06-27 godkändes 
planprogrammet för södra centrum, som omfattar kvarteret Astern. 2020-06-25 tog 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut om positivt planbesked för Astern 5 och 
planuppdrag för hela kvarteret Astern. Båda planuppdragen är med i 
verksamhetsplan för detaljplanering 2021. Förvaltningen har gjort bedömningen att 
det är lämpligt att ta fram en gemensam detaljplan eftersom flertalet knäckfrågor 
berör båda områdena. 

2021-06-28 tog Samhällsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut för området, som bland 
annat innehåller målbild och inriktning för användningar i området.  

Under hösten 2021 har en av exploatörerna anordnat parallella uppdrag för området. Borås 
Stad har varit delaktiga i arbetet. Den 24 november presenterades arkitektteamens 
dåvarande förslag för Samhällsbyggnadsnämnden. Den 16 december presenterades de fyra 
utvalda arkitektteamens slutgiltiga förslag. Den 8 februari valdes ett av teamen som fortsatt 
samarbetspartner till en av exploatörerna under detaljplaneprocessen.  

2022-05-19 informerades Samhällsbyggnaden om vilket arkitektteam som valdes och fick 
då en fördjupande presentation av teamets förslag samt planprocessen fortskridande. 

Planförslag 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumändamål och Viskans park. Syftet 
är även att stärka kopplingar mellan stadsdelar genom att minska barriäreffekter och 
tillgängliggöra området. Syftet är också att lyfta fram områdets kulturhistoriska värden och 
identitet med koppling till Viskan och textilindustri. Vidare är syftet att erbjuda 
centrumnära bebyggelse och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet genom att varsamt 
bevara områdets värden i samband med att ny bebyggelse tillförs. 

De äldre industribyggnaderna inom Pulsenområdet ingår i Borås Stads textila arv. 
Majoriteten av de befintliga byggnaderna bevaras genom skyddsbestämmelser. Befintliga 
verksamheter kan finnas kvar i byggnaderna. Förslaget innebär att två byggnader i den 
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södra delen av planområdet rivs. Istället uppförs flerbostadshus. Därtill rivs delar för att 
öppna upp en gammal fasad och skapa ett stråk i nordsydlig riktning. I stråket föreslås en 
upphöjd park, Vertikala parken, som en del av Viskans park. Vertikala parken sträcker sig 
mellan St:a Birgittas griftegård och Asternkullen. På vägen går den rakt igenom 
planområdet och över väg 40, ovanför befintlig gångbro. Den kopplar ihop Asternkullen 
och Stadsparken via en bro över Sven Eriksonsgatan. Nils Jakobsonsgatan ska också ingå i 
Viskans park. I samband med det planeras den att göras grönare och uppmuntra gång och 
cykel. 

Sömmerskegången föreslås rätas ut och bli ett renodlat gång- och cykelstråk med begränsad 
möjlighet att framföra bil. Analyser visar att Sömmerskegången ihop med en anslutande 
bro över Viskan blir ett välanvänt stråk. Planförslaget föreslår att centrumverksamheter 
möjliggörs längs stråket och att bottenvåningarna ska vara aktiva. Ett torg placeras längs 
stråket. 

Den föreslagna bebyggelsen utgår ifrån omgivningen och de äldre industribyggnadernas 
brokiga placering och former. Närmast industribyggnaderna begränsas bebyggelsens höjd. 
Längre ifrån tillåts höjden öka, dels som markörer för området och dels för att väg 40 
begränsar möjligheten att bygga nära vägen. Tre parkeringsanläggningar med plats för 
service och andra fordon föreslås inom planområdet. I dem ryms befintliga allmänna 
parkeringsplatser och Pulsens parkeringsplatser. Parkeringsanläggningen på Norsen ersätter 
och rymmer befintlig parkering på platsen. Planförslaget möjliggör cirka 300 nya bostäder 
och omkring 30 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta. För Alphyddan tillåts bostäder och 
kontor. I Trädgårdsmästarebostaden tillåts centrumverksamheter och kontor. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 

Plankarta 2022-08-15  

Planbeskrivning 2022-08-15 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna ser positiv på att Pulsenområdet får en ny detaljplan och i praktiken blir en 
expansion av Borås centrum. 

Liggande förslag lämnar 60% av områdets parkeringsbehov olösta. Staden gör sig själv en otjänst att 
ideligen skjuta dessa behov på framtiden. Vi vill att området skall tillgodose sitt eget 
parkeringsbehov. 

Sverigedemokraterna ser gärna att detaljplanen är utformad på sådant sätt att den tekniskt 
säkerställer att området ur ett arkitektoniskt perspektiv håller en hög nivå som berikar staden. Detta 
till motsatts till att förlita sig på exploatörers goda vilja. Inslag av nyklassisk arkitektur hade varit ett 
att skapa en miljö som uppskattas över tid.  
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§ 229 

Detaljplan för Getängen, Getängen 23 med flera 

Ärendenummer: BN 2017-000111 

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

Ärendebeskrivning 
2017-01-24 inkom planansökan gällande att omvandla industri/lager till 
bostäder/verksamheter/service. 

2017-06-19 yttrade sig Kommunstyrelsen över planbeskedet. Två sökande har lämnat in 
förslag till gemensam bostadsbebyggelse på Getängen 22 och 23. Fastigheterna är belägna 
väster om Getängsvägen och med nära anslutning till Rya åsar. Fastigheterna är nu klassade 
som verksamhetsområde. 

Borås Stad ser det som positivt att fastighetsägare vill medverka i att utveckla staden och 
bygga fler bostäder. Borås växer snabbt och behovet av bostäder får betraktas som akut. 

Prognoser pekar på 1 500 nya boråsare varje år, och ett mål om att vara 30 000 fler år 2035 
gör att alla byggare måste hjälpas åt - både privata och kommunala. 

En omvandling av Getängsområdet är välkommet och stämmer väl överens med de 
tankegångar som presenteras i förslaget till ny översiktsplan. Det går dock inte att komma 
ifrån att det, om man ser på hela Getängsområdet finns delar som behöver studeras 
översiktligt för att helheten ska bli bra. Ett planprogram som håller sig på en strukturell och 
övergripande nivå bör därför tas fram. 

När det gäller de aktuella fastigheterna är de belägna väster om Getängsvägen och kan på 
det sättet räknas som en solitär, skilt från övriga området. Det finns därför ingen anledning 
att invänta ett övergripande planprogram utan att ett detaljplanarbete skulle kunna börja 
omgående. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanades av Kommunstyrelsen att ställa sig positiv till att 
omgående starta detaljplanearbetet och att planen därmed ska prioriteras. 

Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering, fick i uppdrag att tillsammans med 
berörda förvaltningar ta fram ett planprogram för övriga delar av Getängsområdet. 

2017-09-28 tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om positivt planbesked för Detaljplan 
för Getängen, Getängen 23 med flera (Haléns).  

2022-02-17 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att fastställa föreslagen inriktning för 
det fortsatta planarbetet.  

Information 2022-08-24 gäller ett utökande av planområdet där fastigheten Byttorpshörn 2 
inkluderas i detaljplanen. 
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Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 

Presentation  2022-07-22 

Ansökan 2022-07-21   

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsen  
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§ 230 

Detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1, 2, 3 

Ärendenummer: BN 2022-001038 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav via delegation 2022-06-02 i uppdrag att pröva möjligheten att 
upphäva tomtindelningsbestämmelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2022-06-28 i beslut § 211 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under tredje kvartalet 
2022. 

Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheterna 
Fingersvampen 1, 2 och 3 för att möjliggöra fastighetsreglering. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 

Presentation 2022-08-24 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 231 

Detaljplan för Druvefors, del av Druvefors 1:1 med flera  

Ärendenummer: BN 2020-002381 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen om att avsluta 
planärendet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Druvefors 1:1.  

Syftet med planen var att förbättra framkomligheten i korsningen 
Trandögatan/Druveforsvägen genom att flytta korsningspunkten till Gässlösavägen och 
anlägga en cirkulationsplats. Åtgärden skulle dessutom förbättra framkomligheten för 
busstrafiken.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.   

Förklaring till avslut av planärendet  
Planarbetet inleddes med beställning av en trafikutredning för att utreda 
trafikproblematiken i området. Utredningen visade på två möjliga förslag på 
trafiklösningen.  

Ett trafikförslag, som nämns i Kommunstyrelsen beslut, visade på en stor cirkulationsplats 
som kräver detaljplaneändring. Det andra trafikförslaget, som tillkom i samband med 
utredningen, visade på en lösning med två mindre cirkulationsplatser som inte krävde 
planändring.  

Trafikförslaget med två mindre cirkulationsplatser visade sig vara bättre utifrån kopplingar 
till närliggande fastigheter, bussens tidsperspektiv och ekonomiska skäl. Dock krävde 
denna lösning ett tillägg i form av en vänstersvängfil längs Trandögatan. Detta tillägg 
krävde planändring och planarbetet har fortsatt utifrån detta behov.  

På senaste plangruppsmötet diskuterades hur tillägget med vänstersvängfilen bör drivas av 
ICA Maxi då detta till stor del är till deras nytta. Därför kom förslaget om att avsluta 
ärendet. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 

Presentation 2022-07-14 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsen  
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§ 240 

Allmänhetens frågestund 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ingen allmänhet besöker dagens frågestund. 
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§ 241 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Hjalmarsson, ordförande informerar om att presidiet var med på 
kommunalrådsberedningen den 15 augusti. Där förslag till remiss om omorganisation av 
samhällsbyggnadsorganisationen i staden redogjordes för.  

Vidare berättade Morgan om att presidiet var med på en byggdialog den 16 augusti. Där de träffade 
byggare och fastighetsförvaltare i staden. Vi fick mycket beröm för hur vi sköter våra dialoger.  
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§ 242 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Jonas Ward, förvaltningschef sammanfattade upplägget för omorganisationen och att en remiss om 
detta kommer till nämnden i september.  

Marie Högstrand, t.f. lantmäterichef informerar om tillsynsprotokollet för Borås kommunala 
lantmäteri. Resultatet visade på att vi fått ett mycket bra betyg från den statliga tillsynen. 

Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt och Fredrik Hjelm, stadsantikvarie berättar om 
bygglovsprocessen kring detaljplanen för Gisseberget.  

Sara Aneljung, planarkitekt berättar om detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp  Brackåsskogen och att 
ett informationsärende kommer till nämnden i september.  

Michaela Kleman, plan- och bygglovschef informerar om tidplan och upplägg för produktionsplan 
2023. Samt att mer information kommer på nämndträffen i september.  
Vidare informerar Michaela om byggdialogindex som visat på väldigt bra resultat inom detaljplan 
och bygglov.   

Josefine Nyman, administrativ chef informerar om utvärdering av Minutbygg och om 
kompetensförsörjningsplanen. 

Jonas Ward avslutar med att bjuda in nämnden till nämndträff tisdagen den 6 september, som 
kommer ha temat Produktionsplan samhällsbyggnadsprocessen och Inventering kulturhistoriska 
byggnader. 
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§ 243 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Ärendenummer: 2022-251 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av taxa och översända till 
Kommunfullmäktige i form av bilaga till budget 2023.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxan för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med föreliggande förslag att 
gälla från och med den 1 januari 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår därefter besluta att ändra avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångsåret är oktober 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens taxa omfattar idag avgifter för lov- och anmälningsärenden, avgifter för 
planbesked, områdesbestämmelser och detaljplaner, kart- och mätverksamhet samt fastighetsrättsliga 
åtgärder utförda av lantmäteriavdelningen. I det reviderade förslaget har lantmäteriets del av taxan 
lyfts ut till ett eget dokument. Det har även tillkommit en del i taxan om individuell mätning och 
debitering (IMD). Det är en tillsyn som ligger på Samhällsbyggnadsnämnden och som det är möjligt 
att ta ut en avgift för. 

Avgifterna i taxan kan justeras på nämndnivå genom indexuppräkning. Beslutet innehåller ett förslag 
att Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att få besluta om en justering. 
Handläggningskostnaden per timme justeras då i förhållande till förändringen i valt index. Det 
påverkar nivån på de avgifter som baseras på antal timmar handläggningstid. Indexuppräkning 
kommer ske med utgångspunkt från kostnadsläge och PKV publicerad på SKRs webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. Justering av övriga delar i taxan sker automatiskt genom ett 
värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 

En taxa är i behov av en regelbunden översyn för att säkerställa att den är korrekt och rättssäker. En 
översyn har genomförts under året och ändringarna som gjorts beskrivs närmre nedan.  

Plan- och bygglovsavdelningen 
Den framräknade handläggningskostnaden per timme för plan- och bygglovsavdelningen har 
justerats enligt siffror i budget 2023:1. Handläggningstiden har justerats med senaste årets siffror om 
frånvaro. Handläggningskostnaden per timme är framräknad till 1 160 kronor per timme 2023 vilket 
är en sänkning från år 2022, där timdebiteringen var 1180 kr per timme. Sänkningen beror på bland 
annat sänkta konsultkostnader och licensavgifter i budgeten samt lägre frånvaro. Antalet 
medarbetare på avdelningen har ökat och det medför även att det är fler personer att fördela de 
gemensamma kostnaderna på. Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor 
per år för en handläggare inom myndighetsområdet.  
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Taxan för bygglov- och anmälningsärenden innehåller en fast prislista som räknas fram genom att 
den genomsnittliga tiden för handläggning av varje ärendetyp uppskattats. Tidsåtgången 
multiplicerats sedan med handläggningskostnaden per timme som ger avgiften. I beslutsunderlaget 
finns uträkning, taxetabeller och tidsåtgång där framgår förekommande ärendetyper och dess 
kostnad. 

Under våren har de personer som handlägger lov- och anmälningsärenden loggat tiden de lägger ner 
i olika typärenden. Av resultatet har sedan justeringar gjorts i tidsuppskattningarna. Den största 
förändringen är att tider för start av ärende och expediering av lov har minskat i tid. Detta bedöms 
vara en följd av digitaliseringen, där e-tjänster och digitala handlingar gjort att mindre tid behöver 
läggas på kopiering och scanning. Något som tidigare varit tidskrävande. Bygglovsenheten kommer 
fortsätta se över hur och om fler justeringar kan göras.  

För planavgifter och planbesked har ingen revidering skett. 

Geodataavdelningen 
En handläggningskostnad per timme är framräknad för mätverksamheten för att få en enhetlig och 
enklare timdebitering. Tidigare har timdebiteringen utgått från en mätingenjörs lön, i intervaller, och 
räknats ut som en formel av en mätfaktor och miniprisbasbeloppet. Handläggningskostnad per 
timme har nu räknats fram på liknande sätt som för plan- och bygglovsavdelningen och förväntas ge 
en riktigare kostnadstäckning även över tid.  

Handläggningskostnaden per timme är framräknad till 1 156 kronor per timme 2023 och är 
avrundad till 1160 kr per timme. Ekonomiskt bedöms ändringen av taxan inte ge några stora effekter 
åt något håll, tidigare debitering har legat på liknande timpris. Dock kommer det nya förslaget i 
förlängningen leda till en jämnare kostnadstäckning. Övriga delar av taxan för kart- och 
mätverksamhet är oförändrad  

Lantmäteri 
Utgår i förslag till taxa och placeras i eget dokument, till följd av den organisationsförändring som är 
på gång. 

Individuell Mätning och Debitering  
Detta är en ny del i taxan. Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering 
(IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Enligt lag om energimätning i byggnader är 
det den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet 
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen fullgörs. Kommunen 
får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela föreskrifter om avgifternas storlek.  

Förslaget till taxa är baserat på det underlag som SKR har tagit fram. Det bygger på att en timavgift 
tas ut för tillsynen. Avgiften i det enskilda ärendet beräknas därmed genom att kommunens 
handläggningskostnad per timme multipliceras med det antal timmar handläggningstid som 
kommunen ägnat åt det specifika ärendet. I det enskilda ärendet måste kommunen också kunna 
redovisa nedlagt antal handläggningstimmar. Handläggningskostnaden är samma som för övrig 
verksamhet på plan- och bygglovsavdelningen. Antalet ärenden som kommer handläggas och kan 
debiteras beräknas vara få.  
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Det är viktigt att notera att kommunen alltså får ta ut avgifter för byggnadsnämndens tillsyn enligt 
lagen om energimätning i byggnader. Det är en stor skillnad jämfört med byggnadsnämndens tillsyn 
enligt plan- och bygglagen, som inte får avgiftsbeläggas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxebestämmelser Samhällsbyggnadsnämnds verksamhet 

2023 Beräkningsunderlag - Mät, Handläggningskostnad 

2023 Beräkningsunderlag - Plan och bygglov, Handläggningskostnad 

2023 Uträkning taxetabeller och tiduträkningar 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och taxebestämmelser skickas till Kommunstyrelsen. 
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§ 244 

Taxa för den kommunala lantmäterimyndigheten  

Ärendenummer: 2022-252 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa och översända till 
Kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxa för fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala lantmäterimyndigheten, Borås stad 
fastställs i enlighet med föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
I Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande taxa ingår lantmäteriavdelningens taxa för 
fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala lantmäterimyndigheten. Denna del av taxan 
föreslås nu plockas ur Samhällsbyggnadsnämndens samlade taxa och läggas som ett eget dokument.  

Bakgrunden till detta är att de politiska partierna i Borås Kommunfullmäktige förhandlat fram en 
överenskommelse inför den mandatperiod som startar den 1 januari 2023. I överenskommelsen 
föreslås mark- och exploateringsavdelningen flytta över till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Som en 
följd av detta behöver Lantmäteriavdelningen troligtvis flytta över till en annan förvaltning för att 
undvika en jävssituation. Lantmäteriavdelningens uppdragstaxa läggs därför i ett eget dokument.  

Då lantmäteriavdelningens nya tillhörighet inte är beslutad har förslaget till taxa formulerats så att 
den inte är bunden till någon specifik nämnd. Taxan är istället formulerad att följa den kommunala 
lantmäterimyndigheten. Innehållet i taxan är i sak samma som tidigare beslutad taxa och ändringen 
syftar endast till att taxan placeras i ett separat dokument. Den nya taxan bedöms därför inte påverka 
intäkterna för lantmäteriavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxebestämmelser 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Kommunstyrelsen 
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§ 245 

Budget 2023:1 

Ärendenummer: 2022-223 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2023:1 och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Samt beslutar ansöka om utökat kommunbidrag motsvarande 3 800 tkr: 3 200 tkr för detaljplane-, 
planprograms- och strukturskissarbetet inklusive utrednings- och konsultmedel med anledning av 
arbete med ny järnväg samt 600 tkr för att kunna sprida kännedom om värdefulla kulturmiljöer samt 
främja att dessa skyddas, används och utvecklas.  

Moderaterna och Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Antalet inkomna ansökningar om bygglov och förhandsbesked är fortsatt högt, trycket på 
detaljplaner är stort och antalet lantmäteriärenden ligger kvar på en hög nivå. Samtidigt finns det 
uppenbara och stora orosmoln i omvärlden och tecken på en nedgång i konjunkturen som påverkar 
byggandet, i form av hög inflation, haltande leveranskedjor och materialbrist. Omfattningen 
och effekterna på nämndens verksamhet är för tidigt att bedöma fullt ut. Samhällsbyggnadsnämnden 
följer noga utvecklingen med de trender och tendenser som finns i omvärlden både på det nationella 
och lokala planet.  

Borås fortsätter växa och det råder en stor efterfrågan på verksamhetsmark, kommunal service, 
bostäder och förbättrad infrastruktur där den nya stambanan mellan Borås-Göteborg särskilt bör 
nämnas. Här inleder Trafikverket sin järnvägsplansprocess under 2023 vilket innebär en kraftig 
uppväxling för Borås Stad för att möta upp. För att kunna tillgodose detta krävs att ett flertal 
nämnder deltar aktivt i den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen. Flera pågående och planerade 
projekt riskerar dock att försenas, försämras eller fördyras till följd av en otillräcklig resurstilldelning 
mellan de nämnder som deltar i dessa processer. 

I samband med budgetarbetet inför 2022 uppmärksammade nämnderna gemensamt denna 
kapacitetsbrist och flera nämnders budgetar justerades. Utifrån dessa justeringar bedöms nuvarande 
uppdrag kunna utföras under förutsättning att samtliga tjänster tillsätts och utredningsarbete 
genomförs.  

Stadens ambition att arbeta mer strategiskt i tidiga skeenden och samverka för att säkerställa olika 
och väl underbyggda perspektiv i den samhällsbyggande processen kräver dock mer av samtliga 
parter.  

För Samhällsbyggnadsnämndens del förväntas Trafikverkets järnvägsplanearbete påbörjas i början 
av 2023. Det kommer ställa stora krav på nämnden att under de närmsta åren ändra cirka 20-30 
detaljplaner så att dessa överensstämmer med järnvägsplanen. Nuvarande bedömning är att 
Trafikverket inte avser bekosta detta detaljplanearbete, samtidigt som konjunkturläget gör det svårt 
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att rymma inom nuvarande ram för nämndens kommunbidrag. Därutöver sätter arbetet med den 
nya järnvägen och det centrala stationsläget stort fokus och tidspress på hur staden kring en förstärkt 
Centralstation ska utformas. Arbetet med att finna de svaren sker i Strukturskiss Västra 
Centrum samt sannolikt i ett efterföljande planprogram för stationsområdet med omland. 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att behovet av resurstillskott för detaljplane-, 
planprograms- och strukturskissarbetet inklusive utrednings- och konsultmedel med anledning av 
järnvägsarbetet uppgår till 3,2 mkr på årsbasis under kommande år.  

Kommunstyrelsen förväntas i augusti fatta ett inriktningsbeslut om en samorganisering av de mest 
centrala delarna av tjänstemannaorganisationen i Samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 
planeringsskedet i processen. Planerat ikraftträdande för den nya organiseringen är den 1 januari 
2023. Det kommer innebära en betydande förändringsprocess men bedöms avsevärt förbättra 
förutsättningarna på sikt avseende ökad helhetssyn, effektivitet och gemensam uppdragskänsla i 
Samhällsbyggnadsprocessen.  

Ekonomi 

Det finns en risk för minskade intäkter i och med att konjunkturen har vänt nedåt, hur mycket detta 
kommer påverka Samhällsbyggnadsnämnden är svårt att förutspå. I budgeten för 2023 görs 
antaganden om återgång till någon form av normalnivå efter de senast årens kraftiga uppgång. 

Plan- och bygglovavdelningens verksamhet finansieras i huvudsak av intäkter enligt gällande plan- 
och bygglovtaxa, samt den debitering som sker löpande i de planuppdrag som avdelningen utför för 
privata aktörer. En vikande konjunktur kommer troligen innebära ett minskat ärendeflöde på 
bygglov och därmed lägre intäkter. En svagare konjunktur bedöms dock inte påverka antalet 
planuppdrag. Det är andelen prioriterade detaljplaner åt privata aktörer som påverkar intäkterna 
inom planverksamheten. 

Plan- och bygglovstaxan revideras inför 2023 utifrån att förvaltningen har fler medarbetare, att 
kostnader för bland annat konsulter och licenser har minskat samt att digitalisering har gjort 
handläggningstiderna kortare. Timkostnaden minskar därmed med cirka 2 % jämfört med 2022.  

Tidigare år har planenheten fått stora intäkter från planavgifter i bygglov för industrimark i Viared. 
Dessa intäkter har genererats av tidigare års planering av kommunal mark och har finansierat delar 
av den pågående detaljplaneringen på kommunala tomter. Dessa intäkter minskar framöver, inte 
bara på grund av konjunkturen utan också på grund av att det inte finns så mycket industrimark kvar 
som är redo att bevilja bygglov på med tillhörande planavgifter. Detta utgör en begränsande faktor 
avseende de budgetmässiga förutsättningarna för planarbetet på kommunal mark under 2023. 

För att säkerställa Trafikverkets tidplan för fastställelse av järnvägsplanen måste Borås Stad ändra de 
detaljplaner som berörs av sträckningen. Detta arbete kommer endast innebära kostnader och 
troligen medföra att en mindre andel prioriterade detaljplaner i kommunal regi kan tas fram. Även 
avdelningens medverkan i det övergripande och strategiska arbetet kan påverkas. Som nämnts ovan 
är därför Samhällsbyggnadsnämndens bedömning att behovet av resurstillskott för detaljplane-, 
planprograms- och strukturskissarbetet inklusive utrednings- och konsultmedel med anledning av 
järnvägsarbetet uppgår till 3,2 mkr på årsbasis under kommande år. 
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Riktlinjer för kulturmiljövården som planeras antas under 2022 kommer utgöra ett viktigt 
beslutsunderlag för nämndens beslut och ligga till grund för Stadens strategiska arbete inom 
kulturmiljöfrågor. För att kunna sprida kännedom om värdefulla kulturmiljöer samt främja att dessa 
skyddas, används och utvecklas, krävs ett aktivt och proaktivt arbete i form av kunskapsuppbyggnad 
och kunskapsspridning internt som externt. Samhällsbyggnadsnämnden besitter denna kompetens. 
Då detta arbete inte fullt ut inrymmas i nämndens nuvarande verksamhet eftersom den inte kan 
finansieras med taxor föreslås 600 tkr tilldelas nämnden. På så sätt kan resurser frigöras till 
informations- och utredningsinsatser. 

Äskande om utökat kommunbidrag 

Som beskrivet ovan ser nämnden behov av utökat kommunbidrag motsvarande 3,2 miljoner 
kronor för detaljplane-, planprograms- och strukturskissarbetet inklusive utrednings- och 
konsultmedel med anledning av järnvägsarbetet samt 600 tkr för att kunna sprida kännedom om 
värdefulla kulturmiljöer samt främja att dessa skyddas, används och utvecklas.  

Beslutsunderlag 
Budget 2023 – Planeringsunderlag, Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll MBL § 11 

Protokoll MBL § 19 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 246 

Månadsuppföljning juli 2022 

Ärendenummer: 2022-235 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för juli samt att sända 
denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet per juli 2022. 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, juli 2022 SBN 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 247 

Riskanalys 2023 

Ärendenummer: 2022-230 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Riskanalys 2023 och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, att upprätta en 
organisation för sin interna kontroll och anta regler och anvisningar för denna. Att löpande följa upp 
det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde samt att redovisa resultatet av den interna 
kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Intern kontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen och övrig personal 
samverkar och som syftar till att säkerställa att kommunen med nämnder och bolagsstyrelser har en: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Internkontrollen möjliggör: 

• ett förebyggande och åtgärder av allvarliga fel och brister 
• ett säkerställande av förtroende för det demokratiska systemet 
• en trygghet och stöd i vardagsarbetet 
• att vi uppnår goda resultat och ständigt förbättrar verksamheten 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2023 Samhällsbyggnadsnämnden 

Regler och anvisningar för intern kontroll 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 248 

Intern kontrollplan 2023 

Ärendenummer: 2022-229 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2023 och 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.  

Åtta av nämndens identifierade risker följs upp i den interna kontrollplanen. Övriga risker med 
riskbedömning 9 eller högre följs upp i andra processer eller med direkta åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2023 Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 249 

Strukturskiss Norr 

Ärendenummer: 2022-254 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Strukturskiss Norr version 1.0. 

Ärendebeskrivning 
Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den gemensamma tanken och övergripande 
bilden av hur stadens planering hänger ihop på övergripande nivå, med fokus på framtiden. 
Processen med att ta fram strukturskisserna förtydligas i de riktlinjer som 
Samhällsbyggnadsnämnden nyligen antagit, och syftar till att nå samsyn mellan nämnderna och 
förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen kring hur Borås kan vidareutvecklas utifrån de 
strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Syftet är att 
platsbinda stadens intentioner med särskilt fokus på livet mellan husen. Strukturskissen kan 
identifiera och lösa ut knäckfrågor på nivån mellan detaljplan och översiktsplan, och fungerar som 
stöd och vägledning i kommande arbete med planprogram och detaljplaner. Strukturskiss Norr är 
den första strukturskissen som antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Strukturskiss Norr tar sin utgångspunkt i arbetet med Borås Växer Norr där kommunen, näringslivet 
och akademin under 2020 samlades för att gemensamt ta fram en målbild för utvecklingen i 
området. Borås Växer Norr var i sig en naturlig fortsättning på en resa som startade i arbetet Borås 
Växer som initierades runt 2015 av Samrådsarenan, där näringsliv, akademi och kommunen 
samlades för att ta sig an en växande stad. Detta arbete mynnade ut i tanken om de så kallade urbana 
stråken – ett slags huvudgator som ska binda samman stadens inre delar med dess yttre. Borås Växer 
Norr fokuserade på utvecklingen i och omkring det norra urbana stråket, med Skaraborgsvägen som 
den självklara länken från Simonsland, via Knalleland, arenorna, vidare mot djurparken upp mot 
Sjöbo. När Borås Växer Norr avslutades gick det över i arbetet med den första strukturskissen. 

Den första presidieöveläggningen om Strukturskiss Norr hölls i december 2020 och därefter har 
ytterligare fem presidieöverläggningar behandlat strukturskissen. Mellan överläggningarna har 
strukturgruppen på tjänstemannanivå arbetat med att utveckla skissen. Under vintern har dialog 
kring förslaget förts med näringsliv och akademi, för att presentera hur arbetet med Borås Växer 
Norr tagits vidare. Förslaget har även presenterats på ett möte där allmänheten bjöds in för att 
lämna synpunkter. 

Version 1.0 av Strukturskiss Norr har identifierat ett antal övergripande knäckfrågor där ytterligare 
utredningsbehov föreligger och strategiska vägval behöver göras för att skapa förutsättningar för 
genomförande av strukturskissens innehåll. Det handlar om frågor kopplade till trafik, 
översvämning, störande verksamheter samt friytor och grönstruktur. Framdriften av dessa 
knäckfrågor kommer att följas upp löpande inom stadens strukturskissarbete. Utifrån när och hur 
dessa strategiska vägval görs kommer nya versioner av Strukturskiss Norr behöva antas framöver. 

Beslutsunderlag 
Strukturskiss Norr version 1.0 
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Strukturskiss Norr – Bilaga A: Planeringsverktyg 

Strukturskiss Norr – Bilaga B: Strategisk karta 

Strukturskiss Norr – Bilaga C: Illustrationskarta 

Beslutet skickas till: 
Borås Energi & Miljö AB 

Borås Parkering AB 

Fritid- och folkhälsonämnden 

Industribyggnader i Borås AB 

Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsnämnden 

Miljö- och Konsumentnämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 250 

Yttrande över Borås Stads miljöprogram 

Ärendenummer: 2022-181 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads miljöprogram och översända 
yttrande till Miljö- och konsumentnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått förslag till nytt miljöprogram på remiss från Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Miljöprogrammet ingår i stadens samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga 
styrdokument som exempelvis energi- och klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan. Programmet 
pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås 
Stad ska intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma 
livsmiljöer, minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. 

Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram handlingsplaner, 
miljöberättelser och åtgärder. Verksamheterna ska även integrera arbetet med miljöprogrammet i 
processen med miljöcertifiering. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, 
uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till miljöprogrammet som helhet och föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker miljöprogrammet, men har en del synpunkter som framgår i 
förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 

Missiv 

Borås Stads miljöprogram – remissversion 

Bilaga - Globala och nationella mål kopplade till programmet 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämnden 
  



Beslutsdatum  Sida 59 (69) 
2022-08-24 

  

§ 251 

Namnberedningen 

Ärendenummer: 2022-253 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att namnge kvarter och gatorna samt ändra 
sträckningen på gatan i enlighet med namnberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Lantmäteriavdelningen föreslår namn på gator och allmänna platser. Namnförslagen 
bereds i den kommunala namnberedningen, som är en politiskt tillsatt nämnd 
bestående av fem ledamöter. Beslut om nya namn fattas av 
Samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från namnberedningen. Protokoll har nu 
inkommit från namnberedningen med önskemål om fastställande av förslagen.  

Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll 2022-06-28 

Beslutet skickas till: 
Namnberedningen 
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§ 252 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2022-234 

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 PL (planärenden) 2022-06-01– 2022-06-30 

Delegationslista PL (planärenden) 2022-07-01– 2022-07-31 

Delegationslista B (bygglov och förhandsbesked) 2022-06-01– 2022-06-30 

Delegationslista B (bygglov och förhandsbesked) 2022-07-01– 2022-07-31 

Delegationslista BI (startbesked och ingripanden) 2022-06-01– 2022-06-30 

Delegationslista BI (startbesked och ingripanden) 2022-07-01– 2022-07-31 

Delegationslista SB (slutbesked) 2022-06-01– 2022-06-30 

Delegationslista SB (slutbesked) 2022-07-01– 2022-07-31 

Delegationsbeslut adresser 2022 L31-L64 

Delegationsbeslut personal 2022-06-01--2022-06-30 
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§ 255 

Meddelanden 

Ärendenummer: 2022-226 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande skrivelser: 

 

• Tillsynsbesök hos den kommunala lantmäterimyndigheten i Borås (KLM) 

• Beslut Kommunstyrelsen - Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande framtagande 
av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl 

• Ekonomiska ramar 2023 

• Beslut Kommunstyrelsen - Ekonomiska ramar 2023 

• Beslut Kommunfullmäktige - Tilläggsbudget 2022 

• Beslut Kommunfullmäktige - Bildande Naturreservat Gåshult 
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