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Tid och plats  
2018-09-27, kl 13.15 – 20.15 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 221 – 247 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande ej § 225    
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Eva Brodd (V)  för Tommy Josefsson (V) 
Therése Björklund (S)  endast § 225 för Kjell Classon (S) 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S)  ej § 225 
Therése Björklund (S) 
Andreas Tammjärv (M) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Jonas Ellerstrand (SD)  18.45 – 20.15 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare  
Richard Mattsson, stadsarkitekt Michaela Kleman, plan- och bygglovschef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt  (§§ 224-228) 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt (§ 224-229) Agnes Sandstedt, planarkitekt  (§ 236) 
Johan Ekeblom, planarkitekt (§§ 232-233) Jonatan Westlin, planarkitekt  (§§ 230-231) 
Paulina Bredberg, planarkitekt (§ 234) Jacob Thörnblad, lantmäterichef  (§ 237) 
Elena Eckhardt, planarkitekt (§ 235) Elin Hegg, bygglovarkitekt 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19.30 – 19.50 för politisk beredning i  partigrupperna.  
 
Justering och anslag  
Kristian Silbvers (SD) utses att justera och Thomas Svensson (MP) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-03 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla under perioden 2018-10-04 – 2018-10-25. 
 
Underskrifter 
  
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Kjell Classon, ordförande  Kristian Silbvers, justerare 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000221 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S), ordförande  ej § 225    
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S)   
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Eva Brodd (V)  för Tommy Josefsson (V) 
Therése Björklund (S)  endast § 225 för Kjell Classon (S) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000222 

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Kristian Silbvers (SD) väljs att justera dagens protokoll och Thomas Svensson (MP) väljs till 
dennes ersättare. Justering sker 2018-10-03 kl 16.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000223 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
I samband med Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde vill ordförande Kjell Classon (S) rikta 
ett stort tack till alla på Samhällsbyggnadsförvaltningen, med förvaltningschef Rita Johansson i 
spetsen, för att ha skött sitt uppdrag fantastiskt bra. Detta i samband med att vandringspriset för 
utmärkelsen ”Årets klättrare” skickas runt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 

5.2 Drönaruppvisning utgår från dagordningen.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000229 

Detaljplan för Bergsäter, Gulmåran 7, (Coop)  
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2018-000611 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019. 
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 377 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för kv. Gulmåran 7. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit 
med begäran om planändring.  Exploatören ansöker om att få bygga en tät sammanhållen och 
blandad bebyggelse med handel, kontor, förskola och bostäder. Förslaget består av 
flerbostadshus i lamellform kring gårdar placerade på två våningar sockel för handel, 
livsmedelsaffär och parkeringsgarage. Ett nytt torg föreslås också samt ett punkthus i den 
sydöstra delen av tomten. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P353, som vann laga kraft 1969. Syftet med planen var att 
möjliggöra en stormarknad med takparkering inom östra delen av kv Gulmåran. Gällande 
detaljplan anger handelsändamål för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Generellt är det positivt med förtätning inom centrumnära områden. Planområdet omgärdas av 
motorleden, industriverksamhet och rekreationsområdena Ollonstupet och Hultasjön.  
 
Vid planarbetet är lämplig exploateringsgrad, stadsbild och volym, solexponering samt trafik och 
parkering viktiga faktorer som bör studeras noggrant. Trafiksituationen måste utredas på en 
övergripande nivå med hänsyn till trafikflödet (kollektivtrafik, bil, cykel, gående), farlig gods, 
buller och luftkvalitet. Bebyggelsens placering och utformning får inte påverka naturvärdena 
negativt i rekreationsområdena. Förslaget ska bearbetas med hänsyn till ovan nämnda aspekter 
för att skapa en lämplig miljö för bostäder. Området har stor betydelse som stadens ansikte utåt 
och det ställs höga krav på den arkitektoniska utformningen i bebyggelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
 
    forts. 
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forts. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-08-20  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000230 

Detaljplan för Ändring genom tillägg av Detaljplaner för 
Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad 
 
 
Föredragningslista: 3.2. 
Ärendenummer: BN2017-1251 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
2007-10-26 godkändes Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo, Kullasand och Hovalida av 
Kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet 
för respektive område och 2007-11-15 gav Byggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppgift att upprätta en ny detaljplan för området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-03-18 att sända ut planen på samråd. Planförslaget 
innebar att befintliga fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas. 
Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att befintliga fastighetsägare skulle 
tvingas betala för utbyggnad av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare 
ansåg att kostnaderna för VA-anslutning och gatorna vida översteg vad som var ekonomisk 
rimligt att investera i fastigheterna. Diskussioner pågick gällande huvudmannaskap och fick till 
följd att detaljplaneprocessen stannande av och planarbetet låg vilande fram till 2013-09-23, då 
Kommunstyrelsen lämnade ett yttrande för ärendet. I yttrandet beskrivs att Kommunstyrelsen 
delar nämndens uppfattning gällande att enskilt huvudmannaskap är en godtagbar lösning i detta 
fall. Vidare framkom det dock under samrådet att planförslaget i övrigt inte var tillräckligt 
förankrat inom kommunens egen organisation, att genomförandefrågorna inte var tillräckligt 
utredda och arbetet stannade därför av. 
 
2017-08-24 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att det gamla uppdraget 
avslutades och gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra större 
byggrätter för befintliga fastigheter när VA-saneringen är utförd. Det nya planuppdraget 
inkluderar inte tillskapandet av nya byggrätter. Parallellt med ändringen av detaljplanen pågår en 
VA-saneringsplan för området. Den 2018-03-13 PI 2018-000004 beslutade plan- och 
bygglovschefen via delegation att sända detaljplanen på samråd. 
 

Beslutsförslag 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner samrådsredogörelsen som sin egen 
samt skickar detaljplanen för granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag. 
 
 
      forts. 
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forts. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-09-17. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Kommunstyrelsens diarium 
                                      Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000231 

Detaljplan för Inbjudan till samråd för Planprogram för 
Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 
 
 
Föredragningslista: 3.3. 
Ärendenummer: BN2015-2097 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna planprogrammet. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för område A.
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att studera förutsättningarna för en bostadsbyggnation på Tokarpsbergs västra sida i ett 
planprogram. Programmet ska bland annat studera markanvändningen och konsekvenser av 
genomförandet, samt skolans och förskolans möjligheter till framtida expansion. Utöver ska 
planprogrammet studera hur bostadsbyggnationen påverkar trafiksituationen på Norrmalm. 
Markanvisningsavtal är tecknat med Ås Härad för del av västra naturområdet och 
församlingshemmets område. Den 2018-04-11 Pl 2018-000006 beslutade plan- och 
bygglovschefen via delegation att sända planprogrammet på samråd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner planprogrammet och ger 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för område A och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Godkännandehandling med samrådsredogörelse 2018-09-13. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000232 

Detaljplan för Hestra, Solosången 5 
 
 
Föredragningslista: 3.4. 
Ärendenummer: BN 2018-1177  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 382 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
en planändring för Solosången 5 för att möjliggöra en ny förskola på platsen. Begäran grundar sig 
på att Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta 
lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har 
Byttorp/Hestra/Tullen studerats. Lokaliseringen ersätter den tidigare valda platsen vid 
Byttorpsskolan som istället möjliggör en utbyggnad av skolan. Kommunstyrelsen framhåller i sitt 
beslut att en direkt anslutning för cykel bör tillskapas från Serenadgatan till den nya cykelvägen 
som planeras utmed väg 180. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P733, som fick laga kraft 1981-10-07. Gällande detaljplan anger 
allmänt ändamål, parkering, handel och natur för det aktuella området.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att platsen är en lämplig lokalisering för en 
förskola. Befintliga byggrätter är svåra att utnyttja och detaljplanen innebär ett effektivare 
markutnyttjande samt en bättre placering av byggrätt. Området består till stora delar av torvmark, 
så i planarbetet är det viktigt att ta hänsyn till markens geotekniska förutsättningar och 
dagvattenhantering. Det är också viktigt att utreda buller från väg 180 och att säkerställa att 
förskolan placeras så att gällande bullerriktvärden kan uppnås på förskolans gård. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med Kommunstyrelsen om att en direkt anslutning för 
cykel bör tillskapas från Serenadgatan till den nya cykelvägen som planeras utmed väg 180. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-08-20  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000233 

Detaljplan för Alideberg: Glesvingen 12 och 17 
 
Föredragningslista: 3.5. 
Ärendenummer: BN 2015-000932 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
SBN gav 2015-11-12 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplan för 
att möjliggöra studentbostäder. Begäran grundar sig på att Ebba Swegmark m.fl. 2015-05-21 
inkom med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen för Glesvingen 17 från 
industriändamål till studentbostäder.  

KS meddelade sig 2015-10-12 positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att 
ändra detaljplanen. 

Under arbetet med detaljplanen för Glesvingen 17 har även Glesvingen 12 kommit att inkluderas 
i detaljplanen. Syftet är att även på denna fastighet möjliggöra studentbostäder.  

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

Knalleland är idag ett område som domineras av handel. Det är positivt att få in fler bostäder i 
området. Denna intention stämmer väl överens med ÖP som pekar på behovet av en utveckling och 
modernisering av Knallelandsområdet, vilket inkluderar en kraftfull bostadsutbyggnad. Dessa strategier 
bidrar till att Knalleland knyts samman med stadskärnan. Museiverksamheten, Abecita 
konstmuseum, som i dag finns inom Glesvingen 12 är en viktig komponent i en blandad stadsdel. 
Verksamheten säkras i planen genom användningen Centrum. Centrumändamål medger en 
flexibilitet och möjlighet att etablera såväl hotell, vandrarhem, handel m.m. inom fastigheterna.  

Riskhanteringen kopplat till Herrljungabanans tågtrafik har varit en stor utmaning i planarbetet. 
För att möjliggöra bostäder inom fastigheterna kommer ett urspårningsskydd i form av en 
jordvall behöva uppföras. Detta innebär att Herrljungagatan kommer att smalnas av, samt att 
allmänna parkeringar försvinner. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 32 (46) 
2018-09-27  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000234 

Detaljplan för Norrby: Garvaren 15 m.fl. (Kronängsparken) 
 
 
Föredragningslista: 3.6. 
Ärendenummer: BN 2017-1683 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan.  
 
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola, utveckla Kronängsparken och 
tillskapa byggrätter för bostäder. Planarbetet har föregåtts av en projektstudio i mars 2018, och 
resultatet från den utgör underlag för detaljplanen. Målsättningen är att mycket ska vara 
färdigbyggt till 400-årsjubileumet 2021 och därför är det en mycket tajt tidplan för detaljplanen. 
Detaljplanen ska ut på samråd under oktober. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000235 

Detaljplan för Sjömarken: Del av Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen  
 
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2015-022  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd.  
 
Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsnämnden inkom 2014-12-16 med en begäran om plan för förskola vid 
Badstrandsvägen.  

Kommunstyrelsens beslutade 2015-03-16 § 128 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken i syfte att möjliggöra 
för en förskola.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § 120 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Sjömarken: del av Räveskalla 1:36.  

Samhällsbyggnadsnämnden fick information om det pågåendet planärendet 2018-05-24 § 126 och 
beslutade att lägga informationen till handlingarna med tillägget att nämnden önskar se en 
hantering av bil- och gångtrafiken vid korsningen Badstrandsvägen-Göteborgsvägen-Fjällvägen i 
samband med detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fick information om förslagets påverkan på trafiksäkerheten och 
framkomligheten i korsningen Göteborgsvägen – Badstrandsvägen, 2018-06-28 § 182. 

Planområdet är beläget i norra delen av rekreationsområdet vid Sjömarkens badplats, i anslutning 
till Badstrandsvägen och järnvägen. Planförslaget möjliggör en ny förskola i två våningar med sex 
avdelningar. Förslagen tomt, som består av två skogbevuxna kullar med en mellanliggande äng, 
möjliggör en varierad och stimulerande lekmiljö för förskolan.  

Planen tar i anspråk en öppen yta som idag används av badresor, som har sin lokal sydväst om 
området. Denna yta föreslås ersättas genom iordningställande av en gräsyta sydväst om badresors 
lokal.  

Planförslaget innebär att den befintliga parkeringsplatsen organiseras upp för en effektivare 
användning med fler parkeringsplatser och med bättre angöringsplats för badresors bussar. 
Parkeringsplatsen kommer att samutnyttjas av förskolan och för badgäster. 

Närheten till järnvägen innebär att det finns trafikbuller och risk vid olycka med farligt gods. 
Utredningar har tagits fram som visar att det är möjligt att skapa en lämplig förskoletomt, genom 
anläggande av skyddsvall och plank mot järnvägen. Utöver att skydda förskolan bidrar denna 
avskärmning även till en bättre ljudmiljö inom hela rekreationsområdet. 

 forts. 
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forts. 

En trafikutredning har tagits fram för att utreda förslagets påverkan på trafiken. Utredningen 
visar att det finns tillräcklig kapacitet i korsningen Badstrandsvägen- Göteborgsvägen från alla 
svängriktningar och att magasinslängden mellan järnvägen om korsningen har god marginal. 
Trafikmängderna på Badstrandsvägen och Hästhovsvägen är låga även med tillkommande trafik. 
Det finns dock behov av att dämpa hastigheten på Hästhovsvägen och hastighetsdämpande 
åtgärder föreslås därför. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att sända detaljplanen för samråd. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att detaljplanen bör återremitteras till förvaltningen. 
 
Ordförande Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och 
finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers 
(SD) förslag med Nej. Omröstningen utfaller med 7 Ja, 1 Nej samt 1 Avstår.  
 
Ja: Thomas Svensson (MP), Maria Oscarson (S), Eva Brodd (V), Bengt Wahlgren (L), Maj-Britt 
Eckerström (C), Lennart Malmerfors (KD) och Kjell Classon (S) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Avstår: Lars-Gunnar Comén (M) 
 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd. Mot 
beslutet reserverar sig Sverigedemokraterna. 
  
Beslutsunderlag 
Samrådshandling   2018-09-27 
PM Trafikutredning Förskola Sjömarken, Sweco 2018-06-11 
Kvantitativ riskutredning med avseende på farligt gods  
för Sjömarken Borås, Cowi  2018-08-20 
PM Beräkning av buller från järnvägstrafik, 
Gärdhagen Akustik    2018-04-27  
    
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000236 

Detaljplan för Druvefors: Björnflokan 5 m.fl - 
Druveforsvägen 
 
 
Föredragningslista: 3.8 
Ärendenummer: BN 2015-858  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, skicka 
detaljplanen för granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära 
en betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett tillägg om 
fasadbestämmelse ska tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-10-26 positivt till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att en förskola kan etableras inom området 
samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte påverkar projektet. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2015-11-12 § 356 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.  
 
Den 16 februari 2018 §Pl 2018-000003 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation, att 
sända detaljplanen på samråd. Samrådet pågick under tiden 16 februari 2018 – 23 mars 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i samrådsredogörelsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna samrådsredogörelsen som sin 
egen, ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att lägga till fasadbestämmelse samt skicka 
detaljplanen för granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-09-11. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000237 

Detaljplan för Tullen: Lyran 4  
 
 
Föredragningslista: 3.9 
Ärendenummer: BN 2017-1621 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 § SBN 2018-000171 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra nuvarande detaljplan med syfte att upphäva 
gällande bestämmelser om fastighetsindelning. 

Begäran grundar sig på att fastighetsbolaget AB Bostäder vill undanröja planhinder mot att utöka 
fastigheten Lyran 4 med mark från den kommunägda fastigheten Byttorp 3:1. 

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under hösten 2018.  

Området ligger utmed Fjällgatan inom stadsdelen Tullen. Planområdets storlek är 1932 
kvadratmeter och ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. 

Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning (BOFI) berörande fastigheten 
Lyran 4. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Lyran 4 att utöka med mark österut, från den 
kommunägda fastigheten Byttorp 3:1. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-06-18  
 

 
Beslutet skickas till: 
 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 37 (46) 
2018-09-27  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000238 

Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Tre invånare besöker nämnden idag och ställer frågor om pågående bygglovsärende Minan 6. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000239 

Information från förvaltningen 
Föredragningslista: 5.1 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Rita Johansson informerar om årets julbord. 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman redovisar statistik för detaljplaner och bygglovsärenden 
Tertial 2. 

Stadsarkitekt Richard Mattsson informerar om pågående projekt kv. Hugin. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000240 

Budgetuppföljning: Tertial 2  
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00039  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning Tertial 2 samt att sända 
denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggkonjunkturen i Borås Stad har haft en god och stabil utveckling under de senaste åren. Detta 
bedöms fortsätta resten av år 2018. Enligt nämndens verksamhetsplan kommer detaljplaner tas 
fram som möjliggör cirka 1 100 nya bostäder. Antalet bygglov och förhandsbesked ligger på 
motsvarande nivåer som under 2017. Flygfotografering har genomförts över hela kommunen 
med högre kvalitet på bilderna för att kunna användas vid 3D-visualisering bland annat.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett positivt resultat motsvarande 3 500 tkr mot budget 
2018; dels på grund av flertalet vakanta tjänster under året, dels på grund av en fortsatt god 
efterfrågan inom byggbranschen med högre intäkter som följd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna budgetuppföljning Tertial 2och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tertial 2 2018, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000241 

Miljörapport Tertial 2 2018  
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00040 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna miljörapport Tertial 2 samt att sända denna till 
Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger 
grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger 
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 
I miljörapport Tertial 2 2018 redovisas Samhällsbyggnadsnämndens resultat i mål om hållbara 
perspektiv. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna miljörapport Tertial 2och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljörapport Tertial 2 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Miljö- och konsumentnämndens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000242 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2018 
 
Föredragningslista: 7.3  
Ärendenummer: Ciceron 2018-00041 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
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 redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna redovisningen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000243 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00042 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens rapport samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
I nämndens rapport Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, 
redovisas ärenden som genererat uppdrag som inte ingår i budget hos Samhällsbyggnadsnämnden 
samt status och kommentarer på dessa uppdrag till och med augusti 2018. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, nämndens rapport 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000244 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1  
Ärendenummer: Ciceron 2018-00001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut 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. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-08-01 – 2018-08-31 
Delegationslista BI 2018-08-01 – 2018-08-31 
Delegationslista SB 2018-08-01 – 2018-08-31 
Delegationslista PL 2018-08-01 – 2018-08-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000247 

Meddelanden 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: Ciceron: 2018-00029 
 
 
Förslag till Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 

a. Frisk organisation 
Borås Stads projekt Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till 
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro. Det handlar om att med nya arbetssätt komma till rätta med den ”sjuka” 
sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså den ohälsan som kan sägas 
skapas av organisationen.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-18 Dnr KS 2018-00379 2.3.5.25 

 

 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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