
Sida 1 (93) 
 

_________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats  
2020-02-27, kl. 13:15-20:30 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 36-80 
 
Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande fr 14.40  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Kjell Classon (S)  ersätter Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C)  fr 15.05 
Mosa Roshanghias (MP) jäv § 49  
Georg Guldstrand (M),  ersätter Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD) jäv §§ 59-60, §65  
Kristian Silbvers (SD) jäv § 57  
Therése Björklund (S)  ersätter Mosa Roshanghias § 49 
Jonas Ellerstrand (SD) från 16.40 ersätter Kristian Silbvers § 57 
 
Närvarande ledamöter 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare 
Bengt Belfrage (C), ersättare  
Hans Thornander (KD), ersättare till 19.00 jäv § 44  
  
 
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Malin Grahmstad, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef  Niklas Lund, bygglovsarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Fredrik Hjelm, stadsantikvarie                  
Elin Hegg, samordnare/bygglovsarkitekt  Jonatan Westlin, planarkitekt (§56) 
Sara Aneljung, planarkitekt (§§63-68)                          Leila Alves Bonnier, planarkitekt(§§57-61) 
Anton Ehrendahl, planarkitekt (§§63-68 )                    Mattias Nilsson, planarkitekt (§§59-67) 
Robin Engqvist, planarkitekt (§§56-63)                 Niklas Liberg, byggnadsinspektör (§§52-55)                     
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt (§47)                 Sara Eklund, byggnadsinspektör (§§50-52, §70) 
Peter Peterson, byggnadsinspektör (§§49-50) Mohammed Dahir, byggnadsinspektör (§§52-54) 
Sara Danfelter, ekonom (§§72-73) 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19.40 – 20.00 för politisk beredning i partigrupperna. 
  
Justering och anslag  
Mosa Roshanghias utses att justera och Kristian Silbvers utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-04 kl. 13.30. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla 
under perioden 2020-03-04 – 2020-03-26. 

Underskrifter 
 
  
______  ________________________________     ________________________________________  
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Mosa Roshanghias justeringsperson 
                                                                                       
 
                                                                                      Kristian Silbvers, justeringsperson 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och Morgan Hjalmarsson föreslår att kommunalråd Kerstin Hermansson (C) får närvara 
under Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-02-27 och finner att nämnden godkänner förslaget. 
 
Lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande   
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Kjell Classon (S)  ersätter Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C)   
Mosa Roshanghias (MP) ej § 49 
Georg Guldstrand (M),  ersätter Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD) ej §§ 59-60, §65 
Kristian Silbvers (SD) ej § 57 
Therése Björklund (S)  ersätter Mosa Roshanghias § 49 
Jonas Ellerstrand (SD) ersätter Kristian Silbvers § 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000036 
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Val av justeringsperson 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Mosa Roshanghias utses att justera och Kristian Silbvers utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-04 kl. 13.30 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000037 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

 
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000038 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000056 

 

Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2017-000829 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04 i beslut § 437 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Trandared, Järnhättan 5.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-09-28 i beslut § 225 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2019-04-08 beslutade planchefen i beslut § PL 2019-02 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 10 april – den 8 maj 
2019. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 i beslut § 259 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. Granskningstiden 
pågick under tiden den 27 september – den 25 oktober 2019. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2020-02-27  
Plankarta 2020-02-27  
 
 
Upplysningar 
 
Beslutet skickas till: 
 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000057 

 

Detaljplan för Lundaskog: VIARED 7:3 m.fl. 
Lundåsen mottagningsstation 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2018-000658 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  
 
Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 §412 och §413 positivt till att 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att ej 
störande verksamhet är det som ska etableras på platsen samt att Borås Elnäts nya 
mottagningsstation innefattas i planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade  
2018-10-25 §252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att 
båda planbeskedsansökningarna behandlas i en gemensam detaljplan. 
 
2019-10-25 beslutade planchefen i beslut § Pl 2019-002473 via delegation att sända planen på 
samråd.  Samrådet pågick under tiden den 25 oktober – den 3 december 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Detaljplanen har delats upp i två detaljplaner inför granskning. Det nu aktuella planområdet 
utgörs av en mindre del av planområdet från samrådsskedet då även ett nytt 
verksamhetsområde ingick. Uppdelningen har gjorts för att kunna hantera inkomna synpunkter 
på det föreslagna verksamhetsområdet utan att försena tidsplanen för utbyggnation av 
mottagningsstationen. 
 
Den aktuella detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation. Med tanke på områdets 
närhet till Göteborgsvägen så får inte verksamheten generera trafik i mer än väldigt liten omfattning. Syftet 
med planen är också att säkra naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i kommunens 
grönområdesplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
Kristian Silbvers (SD) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut av ärendet. Jonas 
Ellerstrand (SD) går in som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Samrådsredogörelse 2020-02-27  
Plankarta 2020-02-27  
Planbeskrivning 2020-02-27  
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000058 

 

Detaljplan för Sjömarken: LINDEBERGSHULT 1:252 m.fl. 
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2012-000366 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 § 349 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Lindebergshult 1:10 m.fl. (nu 1:252 m.fl.).  

Begäran grundar sig på att dåvarande fastighetsägare 2012-03-05 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran med avsikten att uppföra villor och några flerfamiljshus. Fastigheterna är 
tidigare inte planlagda. I beslutet från Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 poängteras det 
även att en gång- och cykelväg ska genomföras från området till Sjömarkenskolan. 

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

Detaljplaneområdet är lokaliserat i norra Sjömarken och kommer att angöras från 
Alingsåsvägen. Detaljplanen är inte förenlig med gällande Översiktsplan och upprättas därför 
med ett utökat förfarande och ska antas av Kommunfullmäktige. I Översiktsplanen är området 
utpekat som grönområde med mycket högt värde och landsbygd. 

Närmaste busshållplats är Melltorp vid Sjömarkenskolan cirka 1,5 kilometer från planområdet. 
Detaljplanen medger cirka 60 bostäder. Naturinventering, arkeologisk undersökning och 
trafikutredning har utförts under planarbetet, efter samrådet kommer ytterligare utredningar att 
utföras vilka rör dagvatten, geoteknik samt ytterligare arkeologiska utredningar till följd av vad 
som framkommit vid den första undersökningen.  

Planområdet har utökats något till följd av inkomna förhandsbesked och förfrågningar om 
förhandsbesked som lämpligen kunde involveras i det pågående planarbetet.  

En följd av att området är utpekat som ett viktigt grönområde i Översiktsplanen så tas hänsyn 
till naturen genom att dels planlägga en bäck med omgivande område till natur samt att 
iordningställa stråk igenom området som även syftar till att tillgängliggöra den närliggande 
Sjuhäradsleden bättre för allmänheten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-02-27  
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000059 

 

 
Detaljplan för Centrum: VISKAHOLM 2 m.fl. 
Västerbro 
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2017-000656 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för fastigheten Viskaholm 2 m.fl., Västerbro. Detaljplanen ska möjliggöra förtätning av 
bostäder, kontor och handel med centrumfunktioner.  
 
För att åstadkomma en bra kvartersstruktur med utblickar och kopplingar till omgivande stadsdelar har 
kontoret tillsammans med exploatören gjort en del workshops såsom projektstudier under 2019. 
Sammanfattningsvis anser gruppen att det gröna parkstråket har en självklar plats inom kvarteren Viskaholm 
på grund av sin viktiga plats i centrum.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat 2019-02-28 § att ta del av informationen om en utökning av 
planområdet för att möjliggöra en eventuell om-dragning av Sven Erikssons gata. Exploatören bedömde 
dock detta som ej ekonomiskt genomförbart och därför ligger den nya bebyggelsen i sin helhet öster om 
Sven Erikssons gata. 
 
Planarbetet pågår gällande gestaltning och skala. Detaljplanen kommer möjliggöra ca 400 nya lägenheter, 
nya handelsytor, en ny livsmedelsbutik och garage under marken.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut av ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
SBN planbesked § 129 2017-05-11 
SBN information § 47 2019-02-28 
 
Upplysningar 
Samråd uppskattas sker under hösten 2020 för ett antagande under hösten 2021.  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000060 

 

 
Detaljplan för Östermalm: SOLHEM 1 m.fl. Syster Toras väg 
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2016-001153 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 § 361 att ge Samhällsbyggnads-förvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Solhem 1 med bostadsändamål på båda 
sidor om Syster Toras väg i stadsdelen Östermalm. Sökanden HSB Göta AB inkom med en 
planbeskedsbegäran om att få planlägga området med bostäder. Bedömningen var positiv men 
det behövdes en översiktlig utredning angående trafik, natur, gestaltning och parkering. 

Trafikutredningen och naturinventeringen har gjorts. Trafiksituationen bedömdes robust för 
fler bostäder i området. Naturinventeringen konstaterade dock att det fanns värdefulla 
naturelement samt att en grönkorridor gick genom norr om Syster Toras väg. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 § 172 att ge positivt planbesked för bostäder 
inom fastigheten Solhem 4, Östermalmsgatan/Ekenäsgatan. Förslaget inkom av AB Bostäder 
och är enligt kontorets rekommendationer med bebyggelsen på redan asfalterade ytan och 
garage under marken på suterrängvåning. Planarbetet ingår i det pågående planarbetet för 
Solhem 1. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
SBN § 361 2016-11-17  
SBN § 172 2019-05-28 
 
Upplysningar 
Kontoret har upplyst HSB Göta om att minska på bebyggelsens fotavtryck norr om Syster 
Toras väg för att ta hänsyn till naturvärden, terrängen och stadsbilden. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökanden Solhem 1och Solhem 4 
 
 



Beslutsdatum  Sida 65 (93) 
2020-02-27  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000061 

 

 
Detaljplan för Bergsäter: Gulmåran 7 och 8, Enedalsgatan 
/Rosendalsgatan (Coop) 
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2019-001089 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren, Järngrinden Projektutveckling AB, vill planlägga fastigheten Gulmåran 8 med 
flerbostadshus, kontor och handels samt omvandla taket på livsmedelsbutiken Coop till 
grönytan för lekaktiviteter på grannfastigheten Gulmåran 7.  
 
Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 377 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för grannfastigheten Gulmåran 7. Strategiska enheten anser att tidigare yttranden om planarbete 
innefattar även en utökning av planområdet med Gulmåran 8.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-09-27 § 229 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Gulmåran 7, Coop, med flerbostadshus, kontor och handel. 
 
Planarbetet för Gulmåran 8 kan fördelaktigt ske tillsammans med planuppdrag för Gulmåran 7. 
Det är positivt med en omvandling till bostadsändamål i ett större område som även beaktar 
etablering med bostäder söderut inom kvarteret Åkermyntan. 
 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas.  
 
Planarbetet kommer att ingå i planarbetet för Gulmåran 7 och starta tidigast 2021 och plankostnadsavtal 
kommer att upprättas. 
 
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 kvarteret Gulmåran. Gällande detaljplan anger 
handelsändamål för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Det är positivt med bostadsbebyggelse i centrumnära områden. Det sker en omvandling från industri till 
bostadsändamål i närheten av planområdet inom kvarteren Åkermyntan. Det är en önskvärd utveckling att 
ersätta industrier med centrumändamål inom kvarteren Gulmåran.  
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Området omgärdas av motorleden, industriverksamhet och rekreationsområdena Ollonstupet och 
Hultasjön. Vid planarbetet ska exploateringsgrad, stadsbild och volym, solexponering samt trafik och 
parkering 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 negativt natur värdena i rekreationsområdena. Området har stor betydelse som 
stadens ansikte utåt och det ställs höga krav på den arkitektoniska utformningen i bebyggelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked och att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-08-20 
Beslut SBN uppdrag 2019-09-27 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Avgift 
Planbesked del av en större åtgärd 10000 kronor.   
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000062 

 

 
Detaljplan för Viskafors Del av Rydboholm 1:342 m.fl. 
 (27/41:an) 
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2020-202 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 i beslut § 442 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för verksamheter för del av fastigheten Rydboholm 1:342. 
Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2021.  
 

Området saknar gällande detaljplan 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Området är utpekat i Översiktsplanen för att tillåta ”storskaliga, störande och transportintensiva verk-
samheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och 
undvika tung trafik genom staden.” och ”område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både väg 27 och 
41. Potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Området 
kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas.” 
 
Utöver stödet i Översiktsplanen så har detaljplaneläggning för verksamheter i området även stöd i 
Näringslivsstrategin och vision Borås 2025.   
 
Det utpekade området är väldigt omfattande, drygt 300 hektar, vilket innebär att en rad olika utredningar 
kommer att krävas. Dialog med Trafikverket rörande väganslutningar till området är av stor vikt tidigt i 
processen. Det behövs även dialog med Länsstyrelsen i ett tidigt skede av planläggningen för att identifiera 
vilka utredningar som krävs. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och att planarbetet kommer starta tidigast 2021, och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling             Datum Notering 
Kommunstyrelsens beslut om uppdrag § 442   2019-10-28 
Översiktskarta 2020-10-28  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000063 

 

   
 
Detaljplan för del av Osdal 2:1 (verksamhetsområde Gutta) 
 
Föredragningslista: 3.8 
Ärendenummer: BN 2019-2225 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att detaljplanen prioriteras i verksamhetsplanen 2020 enligt punkt 33 för nytt industriområde.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 i beslut § 439 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta detaljplan för verksamheter för del av fastigheten Osdal 2:1.  
Kommunstyrelsen anger att efterfrågan på verksamhetsetableringar är stor och att detaljplanen 
ska möjliggöra om-etableringar för verksamheter i stadens omvandlingsområden.  
 

Planområdet är beläget söder om väg 27 vid avfarterna Funninge- och Osdalrondellerna. Det 
omfattar ca 80 hektar och ligger i det långsmala ellipsformade området mellan Viskadalsbanan 
och gamla Varbergsvägen. Borås Stad äger fastigheten Osdal 2:1. Planområdet utgör idag 
skogsmark och är inte tidigare planlagt.  
 
Översiktsplanen pekar ut området som utredningsområde för verksamheter (V6 Godsterminal 
Syd) och anger att det med sitt strategiska läge är intressant för omlastningsplats för gods på väg 
och järnväg. Öster om Varbergsvägen gränsar planområdet till naturområdet Osdal och Bråt vid 
Viskan som Grönområdesplanen pekar ut med högsta samt mycket högt värde för natur- och 
friluftsliv. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Stadsledningskansliet har påbörjat förberedande utredningar och bedömt att området rymmer 
både en kombiterminal med nya stickspår utmed Viskadalsbanan i väster och ett antal 
verksamhetstomter i öster. En kombiterminal i Borås skulle möjliggöra att stora mängder gods 
som idag transporteras med lastbil kan överföras till järnväg och bidrar därmed positivt till 
minskad klimatpåverkan från transporter. Utifrån läget vid väg 27 och Viskadalsbanan bedöms 
planområdet som lämpligt för omlastning av gods.  
 
Nya väganslutningar från Varbergsvägen samt stickspår från Viskadalsbanan behöver planeras i 
samråd med Trafikverket. Avståndet till närmst belägna bostäder i Funningen är relativt långt, 
400 meter. Det behöver utredas vilka störningar som godsterminal och verksamheter ger 
upphov till i förhållande till bostäderna i Funningen och till natur- och friluftsområdet 
Osdal/Bråt. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och att detaljplanen prioriteras i verksamhetsplanen 2020 enligt punkt 33 för 
nytt industriområde, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut om uppdrag samt översiktskarta 2019-10-28 § 439  
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000064 

 

Detaljplan för Övre Norrmalm, NORRMALM 1:1, Döbelnsgatan 
65 
 
Föredragningslista: 3.9 
Ärendenummer: BN 2020-000256 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
– att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
– att planarbetet kommer starta tidigast 2021. Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i 
arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut § 23 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta detaljplan för flerbostadshus för del av fastigheten Norrmalm 1:1, 
Döbelnsgatan 65. Begäran grundar sig på att Stadsledningskansliet har genom markanvisningsberedning 
hittat lämplig lokalisering för flerbostadshus på kommunal mark.  
I Verksamhetsplanen för 2020 finns ett ej platsdefinierat uppdrag för studentbostäder. Om 
Kommunstyrelsen meddelar att de önskar att aktuellt planuppdrag tar denna plats kan planarbete 
startas redan under 2020. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P155, som fick laga kraft 1944. Gällande detaljplan säger allmän plats, 
avsedd till park eller plantering för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Detaljplanen möjliggör en förtätning av stadsdelen Norrmalm och ligger utmed Döbelnsgatan, som har 
gång- och cykelväg samt närhet till kollektivtrafik. Området pekas ut som övrig stads-/tätortsbebyggelse i 
Översiktsplanen från 2018. Förskola och grundskola finns i närområdet. Norr om den befintliga 
parkeringen finns idag en kiosk som ska ges förutsättning att finnas kvar genom t.ex. inhyrning i lokal i den 
nya byggnationen eller i befintligt läge. En suterränganpassad byggnad ska studeras i planarbetet där mötet 
mot Döbelnsgatan är viktigt och verksamheter i bottenvåning ska prövas. Det gröna stråket från 
Borgareskogen till Tokarpsberg ska bevaras i områdets norra del och sådana grönytor ska utgöras av allmän 
plats. Bevarande av detta stråk är en förutsättning i flera aktuella planarbeten i områdets närhet. Med 
anledning av att området ligger utmed Döbelnsgatan kan det vara aktuellt att ta fram en bullerutredning 
under detaljplanearbetet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och att planarbetet kommer starta tidigast 2021 och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
M, KD och SD lämnar ett tilläggsförslag som föreslår att samhällsbyggnadsnämnden lägger till 
att detaljplanen skall inkludera minst lika många parkeringsplatser som dagens nivå. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att tilläggsförslaget avslås. Omröstning begärs och 
genomförs. 
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Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Kjell Classon (S), Maj-Britt Eckerström 
(C), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Georg Guldstrand (M), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart 
Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att tilläggsförslaget avslås. 
 
SD, M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2020-01-20 
Karta  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000065 

 

 
Detaljplan för Parkstaden: Ramnås 5 och 6  
  
Föredragningslista: 3.10 
Ärendenummer: BN 2020-000161 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att planärendet prioriteras i Verksamhetsplanen 2020 enligt punkt 34 Nya studentbostäder i       
centrum.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-12-09 i beslut § 528 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för fastigheterna Ramnås 5 och 6. Detaljplanen ska prioriteras i 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan 1583K, som fick laga kraft 1934. Gällande detaljplan säger kvarter eller 
kvartersdel för fristående hus av mindre typ för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Området bedöms som lämpligt för studentbostäder. Det är viktigt att undersöka om ett större område i 
kvarteret Ramnås och Cedern ska tas med i planarbetet. Framför allt ombyggnationen av Särlaskolan skulle 
kunna säkerställas i denna detaljplan. Då det tidigare varit diskussion om att bygga en förskola på Ramnås 5 
och 6 bör planen vara flexibel för att kunna möjliggöra flera användningar än bostäder.  
Det är viktigt att ta hänsyn till det gröna och spara grönska på toppen av kullen. Grönområdet väster om 
Särlagatan, i Ramnaparken, ska vara grönt även i fortsättningen.  
Under planarbetet bör man jobba med att öka tryggheten i området, både för eleverna som tar sig till 
Särlaskolan och för Norrbygården som har problem med skadegörelse. Möjligheterna att stänga av 
Särlagatan och Ramnåsgatan för genomfartstrafik ska undersökas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att planärendet prioriteras i 
verksamhetsplanen 2020 enligt punkt 34 Nya studentbostäder i centrum och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Översiktskarta  2019-12-09 
Beslut §528 från kommunstyrelsen  2019-12-09  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
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Detaljplan för Druvefors, Resedan 12 
 
Föredragningslista: 3.11 
Ärendenummer: BN 2019-001599 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planbeskedsansökan inkom 2019-09-04. Den sökande har lämnat in en planbeskedsansökan för 
nytt flerbostadshus på fastighet Resedan 12. Ansökan innebär att befintligt hus rivs och ersätts 
med ett nytt högre hus.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-20 i beslut § 40 att tillstyrka planbeskedsansökan.  
 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas.  
 
Planarbetet kommer starta tidigast 2021 och plankostnadsavtal kommer att upprättas. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P248, som fick laga kraft 1958. Gällande detaljplan anger bostad i 
två våningar för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
 
Förslaget är i linje med Översiktsplanens intentioner, har nära till kollektivtrafik och både 
kommersiell- och kommunal service. Viktiga frågor i kommande arbete är gestaltning, 
skuggning, infarter/parkering, utformning av bottenplan och relationen till allmän plats. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked och att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar på att avslå detaljplanen. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
SD reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
KS beslut                                              2020-01-20 
Projektbeskrivning                                2019-09-04 
Ansökan om planbesked                       2019-09-04    
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Avgift 
Planbesked 10000 kr  
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Cernera Projekt AB 
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Detaljplan för Tullen: Enhörningen 7  
 
Föredragningslista: 3.12 
Ärendenummer: BN 2019-001458 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren inkom 2019-08-14 med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill utöka 
byggrätten på Enhörningen 7 för att kunna bygga nytt flerbostadshus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 i § 38 att tillstyrka planbeskedet och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P214, som fick laga kraft 1952. Gällande detaljplan anger bostäder 
med tre våningar för det aktuella området. 
 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Planarbetet kommer starta tidigast 2021 och plankostnadsavtal kommer att upprättas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget innebär att ett enbostadshus ersätts med ett flerbostadshus i ett redan bebyggt område. Det 
innebär att flera nya och därmed tillgänglighetsanpassade bostäder skapas i ett område där majoriteten av 
bostäderna är byggda under 1950-talet. Förslagets höjd och omfattning samspelar i stort sett väl med 
omgivningen undantaget närmaste byggnaden på Enhörningen 2.  
 
Aktuell fastighet bedöms i övrigt som attraktiv och lämplig att på sikt pröva för bostäder. För 
att säkerställa markens lämplighet behöver markmiljön och dagvatten/översvämningsrisken 
utredas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked och att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
KS Beslut   2020-01-20 
Ansökan om planbesked                      2019-08-14 
Skiss                                                2019-08-14 
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Fotomontage                                        2019-08-14 
Situationsplan                                       2019-08-14 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Avgift 
Planbesked 10000 kr   
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  HusArvid AB 
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Beslutsnummer 
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Detaljplan för Hässleholmen, MODULEN 19 
 
Föredragningslista: 3.13 
Ärendenummer: BN 2019-000230 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet avslutas och 
sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen avstyrkte 2020-01-20 i beslut § 42 planbeskedet. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Modulen 19, för att bygga 
flerbostadshus.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P335, som fick laga kraft 1967. Gällande detaljplan anger 
småindustriändamål för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Begäran grundar sig på att exploatören har ansökt om att få bygga flerbostadshus i två våningsplan 
bestående av 18 lägenheter på fastigheten Modulen 19. Fastigheten är belägen utmed Källbäcksrydsgatan 
som är ett utpräglat handelsområde. Området ligger cirka 115 meter från riksväg 40. Ansökan stämmer inte 
överens med Borås Stads Översiktsplan gällande prioriterade utvecklingsområden och finns inte i de 
utpekade urbana stråken. Planen är inte heller enlig med hur förtätning av bostäder ska ske med tillgång till 
offentliga mötesplatser och grönytor med hög kvalitet. Enligt Översiktsplanen ska transportintensiva 
verksamheter lokaliseras nära stora trafikleder och utanför den blandade stadsmiljön, vilket aktuellt 
planområde och dess omgivning med sitt läge är mer lämpligt för. Området är inte heller utpekat i 
Utbyggnadsstrategin – mer stad längs Viskan. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar därför negativt 
planbesked.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden negativt 
planbesked samt att ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar på att meddela sökanden positivt planbesked och föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen byggnation ligger inom några meter ifrån 
befintliga bostäder. Att blanda handelsområdet med bostäder skapar positiv dynamik och 
skapar mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 
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Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Kjell Classon (S), Maj-Britt Eckerström (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att meddela sökanden 
negativt planbesked samt att ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt 
planbesked. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen § 42  2020-01-20 
Ansökan om planbesked  2019-02-04 
Karta  2020-02-27 
Situationsplan  2019-02-04  
  
 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000069 

 

 

Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 
Föredragningslista: 4.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt i Borås Stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den 
till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000070 

 

Allmänhetens frågestund 
Föredragningslista: 5. 

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

Ärendebeskrivning 
Två personer besöker Samhällsbyggnadsnämnden idag och ställer frågor om ett ingripandeärende. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000071

Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

7.1.1 Information från förvaltningschefen 

Inbjudan till budgetdagen 15/4 på Borås Kongress – för kännedom så pågår samtidig 
fastighetsmässa på samma ställe. 

Jonas Ward redovisar jämförbara beloppsgränser avseende upphandling i delegationsordningen 
från andra förvaltningar samt rapporterar att delegationsbeslut avseende upphandling redovisas 
för Samhällsbyggnadsnämnden i nästkommande nämnd efter beslutet har tagits. Beslut tagna i 
februari rapporteras i mars exempelvis.  

Information artikel avseende Rydahallen i Borås Tidning; Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning är att vi gjort det vi ska. 

7.1.2 Information säkerhet och checklista i samband med öppna nämndmöten i Borås Stad från 
CKS  

7.1.3 Påbyggnad av balkonger på flerbostadshus 
7.1.3.1 Bygglov fasadändring (inglasade balkonger)  BN 2019-002300 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000072 

 

Årsredovisning 2019 
 

Föredragningslista: 9.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00090 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2019 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Byggkonjunkturen i Borås Stad har haft en god och stabil utveckling under de senaste åren, så även 
under 2019. 

Enligt nämndens verksamhetsplan ska detaljplaner tas fram som möjliggör cirka 1 100 nya 
bostäder. Nämnden har under året möjliggjort 1 119 nya byggrätter genom antagna detaljplaner för bostäder 
vilket är i nivå med målet. Planenheten har dessutom färdigställt ytterligare en detaljplan för ytterligare ca 
550 nya bostäder. Denna detaljplan har inte kunnat antas på grund av att de inväntar upprättande av 
exploateringsavtal som ska godkännas av Kommunstyrelsen innan antagande. 

Antalet bygglov och förhandsbesked ligger på motsvarande nivåer som under 2018. Nämndens arbete med 
att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har 
medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka 
och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid 
registreringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Andelen fullständiga 
bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor har uppgått till 99 %. Förbättringsarbetet har under 
2019 lett till att nöjdheten med förvaltningens sätt att hantera plan- och byggärenden samt 
handläggningstider har ökat enligt senaste resultatet i undersökningen av fastighetsföretagarklimatet.  

Förvaltningens kommunala lantmäterimyndighet har skapat goda förutsättningar för snabb och effektiv 
samverkan i plan- och bygglovsprocessen.  

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev +1 637 tkr för 2019, vilket avviker från den senaste 
prognosen (+3 500 tkr).  

Intäkterna avviker negativt från budget med 6 000 tkr. Detta beror på att den budgeterade bufferten på 7 
000 tkr inte blivit så stor som beräknats. Anledningen är att markförsäljningar med tillhörande etableringar 
på industriområden inte genererat förväntade intäkter i samband med bygglov. Under 2019 beviljades ett 
bygglov med planavgifter på över 1 000 tkr, vilket kan jämföras med 2018 då fyra bygglov med höga 
planavgifter fakturerades. En av de planerade byggstarterna sköts upp till 2020 och ett bygglov kom in i 
slutet av 2019 vilket gjorde att faktureringen med intäkter istället hamnar på 2020. 

Kostnaderna avviker positivt mot budget med totalt ca 800 tkr.  

Personalkostnaderna visar ett plus på ca 4 500 tkr jämfört med budget, vilket beror på vakanta tjänster och 
övrig frånvaro. Konsulttjänster har köpts in för att klara efterfrågan.  
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Övriga kostnader för material och tjänster avviker negativt från budget med ca 3 600 tkr. En 
kostnadsreglering till mark- och exploateringsavdelningen, 3 660 tkr är gjord, för flytt av en kraftledning i 
samband med ett bygglovsärende 2015. Detta räknades bort från den förväntade bufferten. 

Delar av överskottet på personalsidan har omfördelats och använts till att Lantmäteriavdelningen investerat 
i en ny GPS och att geodataavdelningen har gjort satsningar på 3D-arbetet.  

Alla avdelningar har bra kontroll på intäkter och kostnader och prognosen för respektive avdelning har 
stämt väl överens med resultatet. Intäkterna från de stora etableringarna på industriområdena i Viared och 
Nordskogen har dock varit något osäkra vilket gjort att den förväntade bufferten inte kunnat fyllas. Inför 
2020 stärks rutinerna ytterligare kring detta arbete för att öka träffsäkerheten i prognosarbetet.  

Tendensen kring en viss avmattning i byggkonjunkturen kommer på sikt sannolikt att leda till mer 
begränsade intäkter vilket i ett längre perspektiv kommer att ställa ökade krav på anpassningar i 
verksamheterna.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna årsredovisningen samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000073 

 

Intern kontroll 2019 
 
Föredragningslista: 9.2 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00091 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2019 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 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern 
kontroll 2019 samt att sända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontroll 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000074 

 

Redovisning av inkomna synpunkter 2019 
 
Föredragningslista: 9.3 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00092 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2019 samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att 
kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder.  
 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över 
synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  
 
I den årliga redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och 
förbättringar som synpunkterna resulterat i.  
 
För 2019 redovisar Samhällsbyggnadsnämnden fem stycken synpunkter.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna 
synpunkter 2019 samt att sända denna till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter 2019 Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000075 

 

Arkitekturpolitiskt program 
 
Föredragningslista: 9.4 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00093 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbetet med det arkitekturpolitiska programmet återupptas och att 
en politisk referensgrupp bestående av en representant från vardera parti formeras. Gruppen kommer att 
utgöra stöd till förvaltningens arbete med att ta fram och förnya det arkitekturpolitiska programmet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Det tidigare arbetet med det arkitekturpolitiska programmet för Borås mynnade ut i ett dokument som var 
tänkt att beslutas i kommunfullmäktige, dock ansågs det lämpligt att den  
nya översiktsplanen först skulle beslutas och först därefter det arkitekturpolitiska programmet.  
Vid granskning från avdelningen Kvalité och Utveckling ansågs det inte nödvändigt att det 
arkitekturpolitiska programmet behövde beslutas i Kommunfullmäktige utan  
beslutet kunde tas direkt i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att arbetet med det arkitekturpolitiska 
programmet återupptas och att en politisk referensgrupp bestående av en representant från vardera parti 
formeras och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000077 

 

 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 10.1 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00094 
 
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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden ska lägga delegationslistorna till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2020-01-01 – 2020-01-31 
Delegationslista BI 2020-01-01 – 2020-01-31 
Delegationslista SB 2020-01-01 – 2020-01-31 
Delegationslista PL 2020-01-01 – 2020-01-31 
Delegationsbeslut från Lantmäterimyndigheten 2019-01-01- 2019-12-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000080 

 

Meddelanden  
 
Föredragningslista: 10.4 
Ciceron 2020-00097 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
a. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23  § 6 Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
Ciceron 2020-00049 

 
b. Fritid- och folkhälsonämndens beslut-201900210-FOFN-§ 7 Områdesutveckling för jämlik hälsa  
Ciceron 2020-00047 
 
c. Kommunstyrelsens beslut 20170028-KS-§21 Handlingar för ärende 201700828,  
Markanvisningsansökan, Almås Plats, del av Parkstaden 1:1, Riksbyggen.  
Ciceron 2020-00098 

 
d. Kommunstyrelsens beslut 201900851-KS-§ 23 Handlingar för ärende 201900851, Detaljplan för Övre 
Norrmalm, del av Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65 
Ciceron 2020-00099 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23  § 6 Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
 
Fritid- och folkhälsonämndens beslut-201900210-FOFN-§ 7 Områdesutveckling för jämlik hälsa 
 
Kommunstyrelsens beslut 20170028-KS-§21 Handlingar för ärende 201700828,  
Markanvisningsansökan, Almås Plats, del av Parkstaden 1:1, Riksbyggen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 201900851-KS-§ 23 Handlingar för ärende 201900851, Detaljplan för Övre 
Norrmalm, del av Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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