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Tid och plats  
2019-08-29 kl 13.15 – 20.45 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 216-251 
 
Beslutande ledamöter 
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M)  15.00-20.45 
Kristian Silbvers (SD)  
Bengt Wahlgren (L)    ersätter Morgan Hjalmarsson (L) 
Bengt Belfrage (C)   ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 13.20-20.45 
Georg Guldstrand (M)   ersätter Lennart Malmerfors (KD) 
 
Närvarande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 13.15-18.05  
Kjell Classon (S), ersättare 
Therése Björklund (S), ersättare 
Magnus Carlsson (S), ersättare  
Lovisa Gustafsson (M), ersättare 
Jonas Ellerstrand (SD), ersättare 17.40-20.45 
    
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Niklas Lund, bygglovsarkitekt  
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef   Josefine Nyman, administrativ chef 
Paulina Bredberg, plansamordnare (§232) Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Elena Eckhardt, planarkitekt (§234) Jonatan Westlin, planarkitekt  (§235) 
Agnes Sandstedt, planarkitekt (§233) Felix Lorentzon, praktikant 
Karin Andersson, kommunikatör  Sara Aneljung, planarkitekt  (§236-241) 
Robin Enqvist, planarkitekt  Daniel Front, lantmäteriingenjör      (§247) 
Sara Eklund, bygglovarkitekt                    

Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19.45 – 20.10 för politisk beredning i  partigrupperna.  
 
Justering och anslag  
Bengt-Arne Bohlin (S) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-02 kl. 10.30. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla under perioden 2019-09-02 – 2019-09-24. 

 
Underskrifter  
 
 
___________________________________       ______________________________________ 
Lars-Gunnar Comén, 1:e vice ordförande  Bengt-Arne Bohlin, justeringsperson 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000216 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M)   
Kristian Silbvers (SD)  
Bengt Wahlgren (L)    ersätter Morgan Hjalmarsson (L) 
Bengt Belfrage (C)   ersätter Maj-Britt Eckerström (C)  
Georg Guldstrand (M)   ersätter Lennart Malmerfors (KD) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 3 (72) 
2019-08-29  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000217 

Val av justeringsperson  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt-Arne Bohlin (S) väljs att justera dagens protokoll och Kristian Silbvers (SD) utses till 
dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-02 kl. 10.30. 

 

 

 

 

 

  

 



Beslutsdatum  Sida 4 (72) 
2019-08-29  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000218 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägget att ärende 3.1 
direktjusteras. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000232 

Detaljplan för NORRBY: GARVAREN 15 (VÄSTRA 
NYGATAN 52) (Kronängsparken) 

 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2017-001683 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. 
Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja 
förstudier i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att 
etablera en förskola för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård 
och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att 
Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, kan tillskriva 
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  
 
Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med projektet bör parkytor och ytor för 
idrott och aktivitet - vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom 
stadsdelen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut §154 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggöra en utbyggnad av befintlig 
byggnad för att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar. 
 
Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden vill även trycka 
på att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas 
inom stadsdelen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan. 2018-09-28pl beslutade planchefen i beslut §2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 
2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Under samrådet kom det in synpunkter som ledde till att planförslaget har arbetats om och 
ändrats i en sådan omfattning att det behövde göras ett nytt samråd. Ett bearbetat samrådsförslag 
togs fram under vintern 2018/2019 och 2019-04-12 beslutade planchefen i beslut §pl 2019-03 via 
delegation att sända planen på samråd 2. Samråd 2 pågick under tiden 16 april - 21 maj 2019. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse 2.   
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Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att 
detaljplanen godkänns för granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte 
antas innebära en betydande miljöpåverkan.  
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att återremittera planförslaget och uppdrar förvaltningen 
att förstärka tryggheten vid anslutningen via Billdalsgatan samt komplettera med en 
återvinningsstation eller presentera annan lösning därtill. 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) ställer sitt förslag mot Kristian 
Silbvers (SD) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens 
förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Coméns (M) förslag besvaras med Ja och 
Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 
1 Nej. 
 
Ja: Jolly Bou Rahal (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-
Gunnar Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Georg Guldstrand (M), 
Bengt Wahlgren (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Coméns (M) finner att nämnden beslutar att 
detaljplanen godkänns för granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte 
antas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandlingar 2019-08-16  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000233 

Detaljplan för Norra Brämhult, BRÄMHULT 11:1 m.fl. 
(Brämhultshöjd) 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2017-001765 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-22 i beslut § 603 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag  att 
pröva möjligheten att ändra detaljplan för del av Brämhult, Brämhult 11:1. Kommunstyrelsen 
beslutade 2008-12-01 i beslut § 708 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
ändra detaljplan för del av Brämhult, Brämhult 2:32. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2009-01-27 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen för den norra delen av området. 2017-09-18 beslutade kommunstyrelsen att 
godkänna två markanvisningsavtal för del av Brämhult 4:2 inom aktuellt planområde. Då 
planarbetet hade pågått en längre tid och förutsättningarna ändrats sedan uppstarten 2009 
beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-28 på nytt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Brämhult 11:1 m.fl. med syfte att tillskapa nya bostäder samt 
möjliggöra utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 § SBN 2018-000257 att skicka detaljplanen på 
samråd. Samrådet pågick 2018-11-08 till 2019-01-11. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
samrådsredogörelsen.  
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att 
detaljplanen godkänns för granskning. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att återremittera planförslaget och uppdrar förvaltningen att ersätta 
föreslagna flerbostadshus med tomer för enbostadshus. Föreslagna trygghetsboende bör kvarstå.        

 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) ställer sitt förslag mot Kristian 
Silbvers (SD) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens 
förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Coméns (M) förslag besvaras med Ja och 
Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 
1 Nej. 
 
Ja: Jolly Bou Rahal (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-
Gunnar Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Georg Guldstrand (M), 
Bengt Wahlgren (L) 
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Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) finner att nämnden beslutar att 
detaljplanen godkänns för granskning.   
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning från (M) 
Vi önskar göra ett medskick att Kyrkvägen inte ska stängas av. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning inklusive  
samrådsredogörelse 2019-08-29  
Plankarta 2019-08-29  
Trafikutredning Kyrkvägen  2019-08-29  
Trafikutredning Östra Brämhult 2019-08-29  
Solstudie område A 2019-08-29  
Solstudie område BC 2019-08-29  
Solstudie område C2 2019-08-29  
Luftutredning IVL 2019-08-29  
PM Avstånd mellan hästhållning  
och nya bostäder 2019-08-29  
PM Dagvatten 2019-08-29  
PM Geoteknik 2019-08-29 
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000234 

Planprogram för Östra Brämhult, SVENSGÄRDE 3:1 m.fl. 
  
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2015-001200 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och sända 
det reviderade planprogrammet på förnyat samråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala beslut 

- Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 i beslut § 318 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att i nära samarbete med Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett 
planprogram. 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-27 i beslut § 244 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram. 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut § 256 att sända 
planprogrammet på samråd. 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut § 128 att godkänna information 
om inkomna samrådssynpunkter.  

Samråd 
Samrådet pågick under tiden 8 november till 16 december 2018. Samrådsmöte hölls i 
Myråsskolans matsal i Brämhult 15 november.  

Under samrådet inkom flera positiva synpunkter från olika remissinstanser och boende om 
riktlinjerna för bevarande av natur- och kulturmiljöer. En markägare inom odlingslandskapet på 
Främgärde motsätter sig dock bevaranderiktlinjerna som riskerar att hindra en önskad 
avstyckning. Fritids- och folkhälsonämnden informerar om att Ymerområdet är under utveckling 
och att det är viktigt att möjlighet ges att stärka friluftslivet och föreningslivet.  

Ett fåtal synpunkter har inkommit från boende och fastighetsägare. Några är positiva till 
föreslagen byggnation av lägenheter och ytterligare ytor föreslås för byggnation. Andra motsätter 
sig nya bostäder i den pågående detaljplanen för Brämhults höjd varav en synpunkt handlar om 
att den vidsträckta utsikten från Kyrkvägen försvinner och en annan om att bevara naturvärdet. 
För Kyrkvägen framförs att befintlig trafik utgör ett problem för oskyddade trafikanter. 

Kommunstyrelsen framför att området norr om Dammkullevägen bör studeras för  
kompletterande bostadsbebyggelse med lägenheter för att öka kvarboendemöjligheten i 
Brämhult.  
Länsstyrelsen och Trafikverket påpekar att planprogrammet behöver kompletteras med 
information om hur planprogrammet påverkar riksintresset för väg 40. 
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Reviderat planprogram 
Samtliga yttranden, bemötande och förslag till ändringar finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. 

Två större ändringar föreslås och dessa föranleder ett förnyat samråd av planprogrammet; 

- Kommunstyrelsens förslag om kompletterande lägenheter har översiktligt studerats och 
ett område i slutet/norr om Dammkullevägen pekas ut som lämpligt för byggnation.  

- Ytan för nytt verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster. 

Inkomna synpunkter föranleder också att Kyrkvägen föreslås stängas av söder om korsningen 
med Sörbovägen. Frågan utreds förnärvarande av Tekniska förvaltningen. Därutöver har mindre 
ändringar och förtydliganden gjorts av planprogrammet. En trafikutredning har tagits fram som 
visar hur planprogrammets föreslagna exploateringar och en stängning av Kyrkvägen påverkar 
trafiken. Kapaciteten i det befintliga trafiknätet bedöms som fortsatt god. I övrigt är 
planprogrammets innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. 

Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att 
godkänna samrådsredogörelsen och sända det reviderade planprogrammet på förnyat 
samråd. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att planprogrammet återremitteras och att områdena kring 
Kyrkvägen, Tyllgatan samt Dammkullevägen omarbetas med syftet av att bevara grönområden, 
samt minska alternativt omarbeta förslag så att ingen negativ karaktärsbärande påverkan sker. 

Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. Omröstning 
begärs och genomförs. 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Coméns (M) förslag besvaras med Ja och Kristian 
Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 
 
Ja: Jolly Bou Rahal (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar Comén 
(M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Georg Guldstrand (M), Bengt Wahlgren (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Coméns (M) finner att nämnden beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen och sända det reviderade planprogrammet på förnyat samråd. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning från (M) 
Vi önskar göra ett medskick att vid eventuell ny bebyggelse vid Dammkullevägen bör 
byggnationen vara av blandad typ, villor och små hyreshus. 
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Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse och Planprogram daterade 2019-08-19 
Trafikutredning Östra Brämhult 2019-07-10 
Exploateringsskiss från Anebyhus 2019-06-28 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000235 

Detaljplan för Kyllared, Svensgärde 3:1 och Kyllared 1:156 
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2019-001097 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planuppdraget för Kyllared ersätter del av Viared 5:1, Segloravägen som prioriterad 
detaljplan i verksamhetsplanen för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-06-03 i beslut § 257 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten 
Svensgärde 3:1. Detaljplanen ska prioriteras i verksamhetsplanen 2019.. Begäran 
grundar sig på att efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor och för 
att möta efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba proaktivt med att ta 
fram nya verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen initierar ett nytt detaljplaneuppdrag i syfte att utöka befintligt 
verksamhetsområde Kyllared, Kyllareds väg, sydost om Kyllaredsmotet. 
Detaljplanen anpassas för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som 
inte kräver centrala lägen. Uppdraget ska ges högsta prioritet i 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsplan 2019 och ersätter tidigare prioriterad del av Viared 5:1, 
Segloravägen. 
 

Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt 
planbesked och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
KS Beslut 2019-06-03  
Kartunderlag 2019-06-03 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000236 

Detaljplan för Bergsbo: BERGSÄTER 1:1 
(Bergsäterskullen) 
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2019-001381 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2020.  
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan 
för 2020. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
Nämnden önskar att en övergripande planering av hela Bergsäterkullen görs. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 288 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bostadsbebyggelse. Begäran grundar 
sig på att fastighetsägaren inkommit med markanvisningsansökan i april 2018.  
 
Efter diskussioner med kommunen har det ursprungliga förslaget reviderats, se beslutsunderlag 
”Projektidé med principskisser”. Marken är belägen på delar av Bergsäterskullen och tanken är att 
i en första etapp bygga två flerfamiljshus, tillsammans 50-60 lägenheter, med seniorbostäder med 
kooperativ hyresrätt som preliminär upplåtelseform. Tankar finns även för en andra etapp 
bestående av ytterligare två hus med tillsammans cirka 35 lägenheter. Den aktuella 
markanvisningen omfattar endast etapp ett och för etapp två har det i dagsläget varken tagits 
ställning till byggherre, upplåtelseform eller boendekategori. 
 

Gällande detaljplan 
Området är inte planlagt sedan tidigare.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Detaljplaneområdet ligger i närheten till det urbana stråket Katrinedalsgatan/Trandaredsgatan 
och stämmer överens med Översiktsplanen då projektet kompletterar området med centrumnära 
bebyggelse.  
 
I planarbetet är det viktigt att skapa en bra helhetslösning där ett större planområde kan bli 
aktuellt för att pröva etapp ett och två samt för att säkerställa tillgänglighet och angöring av 
Bergsäterskullen. 
 
Sammanfattningsvis är det positivt att ta fram detaljplan för det aktuella området under 
förutsättning att trafik/infrastruktur, buller, parkering, natur, geoteknik och tillgänglighet till 
kullen utreds och tas hänsyn till i detaljplanearbetet.   
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden 
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beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. Nämnden önskar att en övergripande 
planering av hela Bergsäterkullen görs. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen  2019-06-17 
Markanvisningsavtal   2019-06-18 
Översiktskarta 
Projektidé med principskisser  
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
           Stiftelsen Curamus, Forward Ekonomi AB  
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000237 

Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 
 
Föredragningslista: 4.1. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar kort om ett pågående projekt. 

Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden godkänner 
informationen samt lägger den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt förste 
vice ordförandens förslag. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000238 

Allmänhetens frågestund 
Föredragningslista: 5.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En person besöker nämndens frågestund idag och ställer frågor om pågående planärenden. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000239 

Rapport från ledamöterna 
 
Föredragningslista: 6. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar om sitt deltagande på Almedalsveckan. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000240 

Information från förvaltningen  
 
Föredragningslista: 7.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
 

7.1.1 Samhällsbyggnadschef Jonas Ward informerar bland annat om att Borås vunnit 
tredjepris i Årets Arkitekturkommun 2019, om nämndens kommande studieresa 
som kommer att äga rum 21-22 oktober, genomförd minnesstund för bortgången 
medarbetare samt avtackning av förre administrativa chefen. Program och 
kalenderkallelse för studieresan kommer att skickas inom kort. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000241 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00119 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och att anta förvaltningens 
yttrande som sitt eget. 
 
Ärendebeskrivning 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en 
friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har behovet av en 
gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger avgörande vägval för 
friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det fortsatta konkreta arbetet.  
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken 
och strategin syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya 
friluftsområden, för dagens och kommande generationer.  
 
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse utomhus i 
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Strategins 
inriktningar är utformade för att säkerställa och utveckla tillgången till ett varierat 
friluftsliv i olika miljöer och för olika målgrupper och bygger på de tio nationella 
friluftsmålen. Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar 
på så vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära 
naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan 
avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens geografiska yta, både land och 
vatten.  
 
Planera rätt med friluftslivet i fokus är den inriktning av sex framtagna som främst är 
kopplad till samhällsbyggnadsförvaltningens arbete. Inriktningen är tredelad och består 
av följande: 
 
– Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid framtagandet av 
detaljplaner 
– Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv” och  
– Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av bebyggelse och av 
friluftsområden 
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka 
remissen och att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och finner att nämnden beslutar 
enligt förste vice ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Strategi för Borås Stads friluftsliv     
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Missiv   
Förvaltningens förslag till skrivelse  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till          Fritids- och folkhälsoförvaltningens diarium  
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000242 

Remiss (samråd 2): Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås 
Stad 
 
 
Föredragningslista: 8.2 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00147 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens 
intentioner. Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut dessa på 
samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter som inkom under samrådet 
har beaktats. Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig har Tekniska 
nämnden skickat det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda nämnder och 
styrelser. 
 
Borås Stad bör vid exploatering och detaljplanering av mark skydda värdefulla träd och 
trädmiljöer. Detta bör ske genom kartläggning, tydliga skydd- och buffertzoner vid byggnation 
och för- och efterbesiktning. För att träd ska få en god tillväxt och nå sin arts naturliga slutstorlek 
bör trädens behov beaktas vid detaljplanering. Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd 
bör kompenseras genom åtgärder såsom skötselåtgärder, återplantering, restaurering av skadade 
miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar skydd.  
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka 
remissen och att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att avstyrka remissen från Tekniska nämnden beträffande 
riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad. 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) ställer sitt förslag mot Kristian 
Silbvers (SD) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens 
förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Coméns (M) förslag besvaras med Ja och 
Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 
1 Nej. 
 
Ja: Jolly Bou Rahal (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-
Gunnar Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Georg Guldstrand (M), 
Bengt Wahlgren (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
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Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) finner att nämnden beslutar att 
tillstyrka remissen och att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad  
Missiv  2019-06-27 
Förvaltningens förslag till skrivelse   2019-08-14 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Tekniska förvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000243 

Budget 2020:1 
 
Föredragningslista: 9.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00164 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Budget 2020:1 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
De senaste åren visar på att allt fler väljer att leva och verka i Borås. Ett aktivt lokalt näringsliv 
med expanderande men även nya företagsetableringar förstärker bilden av en tillväxtkommun. 

Borås fortsätter att växa och förtätas vilket medför stort behov av nya och reviderade 
detaljplaner. För Samhällsbyggnadsnämnden innebär detta att budgeten 2020 har ett fokus på en 
effektiv och rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1000 bostäder samt 
planer för kommunal service. 

Budgeten 2020 har en tydlig inriktning att Samhällsbyggnadsnämnden ska ligga i framkant när det 
gäller digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av digital teknik förväntas att 
delar av processerna i högre grad kan automatiseras och effektiviseras med målet att det ska ge 
största möjliga nytta för kunden. 

Under budgetåret kommer Kulturmiljöprogrammet att revideras. Därmed får nämnden ett bra 
dokument som ger en tydlig vägledning och rekommendation över fastigheter och 
bebyggelseområden vars karaktär behöver bevaras. 

Trafikverkets beslut om Götalandsbanans slutliga sträckning och stationsläge får stor betydelse 
för de detaljplaner som i dagsläget fått ligga på väntelista och därmed bromsat detaljplanearbetet. 

Regelbundna kundundersökningar riktade mot företag genomförs löpande och resultaten av 
undersökningarna blir en viktig del för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2020 planeras för 
att även genomföra kundundersökningar för privatpersoner som varit i kontakt med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Användandet av geografisk information förväntas öka och nämnden följer utvecklingen av nya 
metoder och mätsystem. En bra geografisk information är en viktig förutsättning för många 
samhällsfunktioner, inte minst för ett snabbt genomförande av planering och utbyggnad av 
infrastrukturen. 

Nämnden kommer att fortsätta med ständiga förbättringar i takt med stadens positiva utveckling 
och vara med och påverka samhällsfrågorna. Inför budgeten 2020 har nämnden reviderat samt 
arbetat fram nämndspecifika indikatorer och uppdrag kopplat till Visionen Borås 2025. 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar som kommunal lantmäterimyndighet skapar goda 
förutsättningar för snabb och effektiv samverkan i plan- och bygglovsprocessen. 

Som en del i nämndens och förvaltningens utvecklingsarbete genomförs årligen 
verksamhetsbesök bland andra kommuner. Vid dessa besök jämförs och diskuteras 
arbetsmetoder och processer för att i senare skede implementeras i det lokala arbetet. 
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Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
Budget 2020:1 samt att sända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt 
förste vice ordförandens förslag. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna deltager ej i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2020:1 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000244 

Månadsuppföljning, juli 2019 
 
Föredragningslista: 9.2 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00163 
 
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 juli 2019.  
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
månadsuppföljningen för juli samt att sända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden 
beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, juli 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000245 

Riskanalys 2020 
 
Föredragningslista: 9.3 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00162 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Riskanalys 2020 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med revisionsrapporten 2016-10-24 framfördes att Samhällsbyggnadsnämnden i högre 
utsträckning bör vara delaktig i riskanalysen avseende den interna kontrollen. 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-03-
20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 

 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
Riskanalys 2020 utan föreslagna ändringar samt att sända denna till Kommunstyrelsen och finner 
att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag Riskanalys 2020 SBN 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000246 

Intern kontrollplan 2020 
 
Föredragningslista: 9.4 
Ärendenummer: 2019-00161 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2020 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.  
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
Intern kontrollplan 2020 utan föreslagna ändringar samt att sända denna till Kommunstyrelsen 
och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag Intern kontrollplan 2020 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000247 

Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 9.5 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00160 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 

- Att nytt vägnamn för väg i Kyrkebo, Sandhult ges namnet Lyckåkervägen. 
- att del av Jällbygatan, Hässleholmen ges namnet Källungagatan. 
-  att nytt bostadsområde mellan Nordskogen och Tosseryd ges namnet Rävsryd.
- att ta bort namnet ”Fisktorget” för området som även kallas ”Sven Erikssonsplats”. 
- att namnet ”Vinrutagången” tas bort. 

 
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 förslag § 
1287, § 1289, § 1291, § 1295 samt § 1296. 
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med 
Namnberedningens protokoll §1287, §1289, §1291, §1295 samt §1296 och finner att nämnden 
beslutar enligt förste vice ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll med kartor 2019-06-20 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000248 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 10.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00001 
 
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 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att lägga 
delegationslistorna till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt förste vice 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
B, 2019-06-01-2019-06-30 
BI 2019-06-01-2019-06-30 
SB 2019-06-01-2019-06-30 
PL 2019-06-01-2019-06-30 
B, 2019-07-01-2019-07-31 
BI, 2019-07-01-2019-07-31 
SB, 2019-07-01-2019-07-31 
PL, 2019-07-01-2019-07-31 
Lantmäteriavdelningen adresser 2019, L47-L66 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beslutsdatum  Sida 72 (72) 
2019-08-29  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsummer 
§ SBN 2019-000251 

Meddelanden  
 
Föredragningslista: 10.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
10.4.1 Borås stads Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas. Del 2 
och 3 godkänns och revideras av Kommunstyrelsen i tidsintervall som anges i riktlinjerna.  

10.4.2 Reviderade nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 
Fastställt och gäller från och med: 2019-06-19. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, 
andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Borås Stad samt Samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 
10.4.3 Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten 
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen gjorde under 2018 
framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna revidering hanterar de förändringar 
som Kommunstyrelsen föreslår till följd av granskningen. Därutöver har en generell översyn av 
dokumenten gjorts.  
10.4.4 Kommunens Budget 2020 
Kommunstyrelsen har fastställt förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med 
kommunens Budget 2020. 
 
Beslutsgång 
Förste vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att lägga 
informationen till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt förste vice ordförandens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
KS beslut § 127, Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Beslut-201900414-KS-§ 126 
Regler för finansverksamhet – regler 
Riktlinjer för finansverksamhet – riktlinje 
Beslut-201900038-KS-§ 297 
Budgetramar 2020 
Alternativt förslag SD 
Sammanställning 2020 Res.drift 
V E7 20190617 
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Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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