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Tid och plats  
2017-05-11, kl 13.15 – 18.20 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 115 – 142 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)  (13.15-17.30) 
Maj-Britt Eckerström (C) (13.15-18.00) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Andreas Tammjärv (M) för Bengt Wahlgren (L) 
Amanda Wiktorsson (M) Maj-Britt Eckerström (C) 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S)  (15.20-18.20) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) 
Jonas Ellerstrand (SD) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt   
Göran Carlsson, administrativ chef (§§ 135-138) Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 115-119) Sofia Wallin, sekreterare   
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 115-120) Kristina Axelsson, plansamord. (§§ 124-132) 
Jonathan Widlund, bygglovarkitekt (§§ 115-122) Emma Larsson, planarkitekt (§§ 124-125) 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 115-124) Johan Ekeblom, planarkitekt (§§ 124-125) 
Paulina Bredberg, planarkitekt (§§ 127-128) Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 126-127) 
   
Justering och anslag  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-16 kl 15.30. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-05-16 – 2017-06-07. 
 
Underskrifter 
 
 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande   
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Lennart Malmerfors, justerare Sofia Wallin, sekreterare 

________________________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000115 
 
 
 
 
Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S)     
Lars-Gunnar Comén (M) 
Thomas Svensson (MP) 
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
  
Tjänstgörande ersättare 
Andreas Tammjärv (M) för Bengt Wahlgren (L) 
Amanda Wiktorsson (M) Maj-Britt Eckerström (C) 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000116 
 
 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-16 kl 15.30. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-05-16 – 2017-06-07. 
 
 
. 
 
  
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000117 
 
 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000125 
 
 
 
 
Detaljplan för Hestra: Planprogram 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2015-001058 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekterna Emma Larsson och Johan Ekeblom informerar om det pågående arbetet med planprogram 
för Hestra. 70 yttranden har inkommit från 21 remissinstanser och 49 Sakägare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000126 
 
 
 
 
Detaljplan för Regementet: Osdal 3:4 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: P03/09 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
- att delegera till plan- och bygglovchefen att skicka planen på granskning efter genomförda förändringar i 
planbeskrivningen.   
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram, upprättat den 11 april 2008. Programmet omfattar, 
utöver själva kasernområdet, även Kristiansfält i söder och området mellan Viskadalsbanan och 
kasernområdet i öster.  Kommunfullmäktige godkände 2008-06-12 §106 planprogrammet för Regementet. 
Utifrån det godkända planprogrammet gav Byggnadsnämnden 2009-03-12 i beslut §57 
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplanen för Kristiansfält i enlighet med planprogrammet. 
 
2010-11-03 beslutade planchefen i beslut PL §7 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 8 november – den 10 december 2010. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  
 
Planarbetet stannade av efter samrådet på grund av oklarheter när det gäller infrastruktursatsningar då 
Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 
Diskussioner har därefter förts med Trafikverket som under hösten 2016 givit kommunen klartecken att 
fortsätta detaljplanearbetet med den centrala delen. Utifrån detta har planavgränsningen reviderats och 
innefattar nu endast Mannerfelts plats. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Utkast till granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-05-03 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000127 
 
 
 
 
Detaljplan för Centrum, Kv. Eko 10 (Gamla posten-huset)  
 
Föredragningslista: 3.3  
Ärendenummer: BN 2015-001920 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Zilka Cosic informerar om fortsatta planarbetet med detaljplanen och dess byggrätt samt visar 
en visionsbild med tillåtna byggvolymer och hur de förhåller sig till det framtida torget. Fastigheten Eko 10 
har tidigare ingått i detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera. Sedan samrådet för detaljplanen för 
Viskaholm 2010/2011 har det skett ägarbyten och de nya fastighetsägarna har andra planer. Därför föreslås 
nu att en ny plan upprättas för endast den del av planområdet som berör fastigheten Eko 10.  
 
För området gäller stadsplan P349, som vann laga kraft 1969-03-25. Syftet med planen var att utöka 
kvartersmarken (mot Viskan) med gatumark för att möjliggöra bilparkering samt av- och pålastning inom 
kvartersmark för det dåvarande huvudpostkontoret. Gällande detaljplan anger handel som 
verksamhetsområde för det aktuella kvarteret.   
 
2008-12-18 § 193 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram samt gav dåvarande byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för området. Byggnadsnämnden gav dåvarande Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för planområdet 2009-01-27 § 11 och planen gick ut på samråd efter ett 
delegationsbeslut av planchefen 2010-09-30 § Pl 6/10. 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen från dagens handelsverksamhet till centrumverksamhet 
samt bostäder på resterande våningar. Exploatören vill även möjliggöra en påbyggnation för bostäder. Den 
öppna platsen mot Västerbrogatan och Viskan som idag är kvartersmark ingår i planområdet och ändras till 
allmän platsmark. Syftet med att göra marken till allmän platsmark är att jobba vidare med Viskanpromenaden 
och aktivera platsen i stadsrummet. 
 
Planarkitekt Liisa Gunnarsson har informerat Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-21 § SBN 2016–000008 
om arbetet med detaljplan för kv. Eko 10.Sedan dess har byggrätten mot Västerbrogatan definierats 
tydligare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000128 
 
 
 
Detaljplan för Sjömarken: Räveskalla 1:36  
(Förskola vid Badstrandsvägen)  
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2015-000022 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om synpunkter som inkom vid 
medborgardialogen den 19 april samt om ärendets preliminära tidplan och framtida hantering.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bjöd in till ett informationsmöte med tjänstemän och politiker på plats den 19 
april 2017 i Badresors lokal i Sjömarken. Till mötet kom ca 35-40 besökare. Synpunkter som lyftes vid mötet 
handlade framförallt om trafik- och parkeringsproblematik, säkerhet för barnen med tanke på närheten till 
järnväg och sjön, vikten av att bevara grönområdet med alla dess funktioner såsom hundrastplats, 
pulkabacke, strövområden, bollspel m.m.  
 
I det fortsatta planarbetet bör trafik- och parkeringsfrågan utredas med hjälp av en trafikkonsult. Även 
riskfrågor ska studeras närmare i fortsatt planarbete. För att möjliggöra att alla funktioner ska finnas kvar i 
området kan det innebära att vissa ytor får omdisponeras och göras om. Tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och personal från Badresor har en principlösning hittats som ska studeras 
närmare under detaljplanearbetet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 §128 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken. Syftet är att göra det möjligt att 
uppföra en ny förskola vid Sjömarkenbadet. Uppdraget grundar sig på att Lokalförsörjningsnämnden 2015-
01-02 (beslut 2014-12-16) inkommit med en begäran om planändring för att möjliggöra byggnation av en 
förskola med en byggrätt om minst 1200 m2.  
 
Nämnden hade 2005 ett uppdrag att ändra detaljplanen för området där en byggrätt för en ny förskola samt 
ett seniorboende prövades (P2005/22). Då protesterna från boende blev betydande valde nämnden att 
avbryta planarbetet 2006-12-14 §321.  
 
I det nya uppdraget från Kommunstyrelsen valde man efter votering att inte ta med ett trygghetsboende 
utan enbart en förskola. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § 120 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protestlista  2017-04-26  
Protestbrev 2017-04-26 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium  
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000129 
 
 
 
 
Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2   
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2017-656 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. I samband 
med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2018 tas det ställning till när planarbetet kan 
startas upp. Innan planbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas med exploatören. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för 
kvarteret Viskaholm 2 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 171 att avge skrivelse enligt 
nedan:  
 
Kommunstyrelsen finner det lämpligt att påbörja detaljplaneuppdrag för fastigheten Viskaholm 2 som ägs 
av de sökande. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och 
möjlighet till förtätning av bostäder. Dock finns många frågeställningar som inte har klarlagts och som 
komplicerar planeringen. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte på egen hand kan ta ställning kring 
avgränsningar av Resecentrum och viktiga stråk i staden. Planuppdraget kommer innebära att utblickar och 
studier behöver göras för ett större område än fastigheten Viskaholm 2. Planarbetet ska inledas med ett 
brett och utvecklande visionsarbete. Lämplig planavgränsning får avgöras under planarbetets gång.  
 
Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla. Mer centrumfunktioner 
och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och 
byggnader ska samspela för att få effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för 
fastighetsägare och aktörer. Borås Stad arbetar dessutom intensivt med att planera för Götalandsbanans 
sträckning och bl. a det av Borås Stad förordade alternativet kommer att påverka 
planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan detta arbete kommit längre är 
Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till denna markanvisning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett planuppdrag kan påbörjas för fastigheten Viskaholm 
2 för att kunna förverkliga delar av stadsbyggnadsprojektet. Förvaltningen instämmer dock i 
Kommunstyrelsens bedömning att det finns många frågeställningar som inte klarlagts och som komplicerar 
planeringen. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och 
möjlighet till förtätning av bostäder. Även området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket 
intressant att utveckla.  
 
Mer centrumfunktioner och bostäder i området är bra, men det är viktigt att se området i en större helhet 
och området bör därför studeras i ett planprogram med en projektledare likt arbetet med Hestra.  
 

forts. 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000129 
 
 
forts. 
 
Planprogrammet behövs för att reda ut komplexa frågeställningar kring exempelvis kollektivtrafik, flöden av 
olika trafikslag, viktiga kopplingar och länkar inom staden, Götalandsbanans och stationsområdets 
utformning och utveckling. Planprogrammet bör också klarlägga lämplig etappindelning för kommande 
detaljplanering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Magnus Carlsson (S) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-03-20 
Ansökan om planändring och markanvisning 2016-06-09   
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000130 
 
 
 
 
Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan)  
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2017-634 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. I samband 
med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2018 tas det ställning till när planarbetet kan 
startas upp. Innan planbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas med exploatören. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut § 158 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbebyggelse.  
 
Begäran grundar sig på att Riksbyggen inkommit med ansökan om en markanvisning av ca 4 500 m2 av 
fastigheten Byttorp 3:1. Exploatören vill bygga cirka 40 lägenheter i ett flerbostadshus. Upprättat 
markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen 
om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. 
 
Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. Området är idag planlagt som 
allmän platsmark, park.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt med förtätning i området. I planarbetet 
bör dock volymer och vilka byggnadstyper som är bäst lämpade för området studeras tillsammans med 
exploatören. Eventuellt bör även ett större område än det markanvisade ingå i detaljplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Magnus Carlsson (S) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen inkl. ansökan om markanvisning 2017-03-20  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000131 
 
 
 
 
Detaljplan för Sjömarken: Backabo 2:158  
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer BN 2017-000615 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta hösten 2017 och fyller 
därmed en av de två vakanta platser som finns i verksamhetsplanen för detaljplanering 2017.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-20 i beslut §172 Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen 
till bostadsändamål. Bakgrunden till beslutet är att bostadsområdet Sjöhagen snart är färdigexploaterat. 
Fastigheten Backabo 2:158 är idag planlagd för skoländamål där den ursprungliga tanken var att bygga en 
förskola för två avdelningar. Denna storlek är inte aktuell och detaljplanen bör därför ändras till 
bostadsändamål med en flexibel byggrätt.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten är lämplig att planlägga för bostäder. 
Ändamålet skola bör dock finnas kvar för att inte utesluta en flexibel detaljplan och användning av området 
på sikt. I planarbetet bör även närområdet studeras utifrån möjligheten att utöka byggrätten eller exempelvis 
använda naturmarken som lekyta för förskola. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-03-20  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000132 
 
 
 
 
Detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:10 (Torpa-Sjöbo 2:24) 
 
Föredragningslista: 3.8 
Ärendenummer: P21/10 och BN 2017-000804 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat uppdrag att upprätta detaljplan för området i Tosseryd på 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. med syfte att bebygga platsen med bostäder.  
 
Nämnden tar även emot information om att den omarbetade planen kommer att skickas på samråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Det pågående detaljplanearbetet för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 (P21/10) har efter en tid återupptagits. 
Planområdet har utökats och inbegriper en ny större fastighet. Det är fortfarande samma område men 
fastigheten har bytt namn samt även exploatör. Den nya exploatören äger en större del av marken i området 
och det är en av anledningarna till att planarbetet nu kan återupptas. Exploatören har även en förändrad 
exploateringsskiss som inbegriper ett större område med en större exploatering. 
 
Mot bakgrund av att plan- och bygglagen har ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan 
planuppdraget gavs vill förvaltningen skapa ett nytt ärende och säkerställa att planarbetet kan använda den 
nyaste versionen av bullerriktlinjer och plan- och bygglagen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000133 
 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4 
 
Anteckningar  
Ingen medborgare deltar idag vid allmänhetens frågestund.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000134 
 
 
 
 
Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Stadsantikvarie Fredrik Hjelm informerar om pågående projekt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
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Information om det arkitekturpolitiska programmet 
 
Föredragningslista: 5.1.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0028 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge stadsarkitekten delegation att sända det arkitekturpolitiska 
programmet på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram ett arkitekturpolitiskt program. Programmet syftar till 
att öka medvetenheten i stadsbyggandet och till att främja en bra dialog mellan olika parter både internt och 
externt. Arbetet med att färdigställa det arkitekturpolitiska programmet är nu i sin slutfas. För att 
programmet så snart som möjligt ska kunna komma ut på remiss föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge stadsarkitekten delegation att sända programmet på remiss.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0019 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har skickat motionen ” Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” på remiss till 
stadens nämnder. Motionären anger att många hbtq-personer fortfarande kan vittna om diskriminering, 
okunskap och dåligt bemötande av vården, skolan, eller andra offentliga instanser. 
 
Inledningsvis vill Samhällsbyggnadsnämnden tydligt markera att det är självklart oacceptabelt att 
medborgare blir diskriminerade eller blir illa bemötta från någon av de verksamheter som kommunen 
ansvarar för. Professionalism och serviceanda skall alltid prägla våra medarbetares sätt att bemöta de olika 
människor de kommer i kontakt med i sitt arbete. Likadant skall det naturligtvis också vara på våra olika 
arbetsplatser. 
 
Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot på problemen. Gemensamt för förslagen är att 
det varken finns kostnadsberäkning för genomförandet eller finansiering angivet. Vissa av målen innebär 
relativt stora insatser och som sådana är de också kostsamma. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Borås Stad regelmässigt ska skaffa sig en uppfattning om kostnader 
förenade med olika typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering bland mål och aktiviteter 
behöver också ske eftersom resurserna totalt sett är begränsade och det är inte möjligt att genomföra alla 
satsningar man önskar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa 
hbtq-kommun” enligt förvaltningens förslag. Tommy Josefsson (V) yrkar bifall till Kjell Classons (S) 
yrkande.  
 
Amanda Wiktorsson (M) yrkar att nämnden ska avstyrka motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-
kommun” i enlighet med följande yttrande: 
 
Kommunstyrelsen har skickat motionen ” Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” på remiss till stadens nämnder. 
Motionären anger att många hbtq-personer fortfarande kan vittna om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande av 
vården, skolan, eller andra offentliga instanser. 
 
Inledningsvis vill Samhällsbyggnadsnämnden tydligt markera att det är självklart oacceptabelt att medborgare blir 
diskriminerade eller blir illa bemötta från någon av de verksamheter som kommunen ansvarar för. Professionalism och 
serviceanda skall alltid prägla våra medarbetares sätt att bemöta de olika människor de kommer i kontakt med i sitt arbete. 
Likadant skall det naturligtvis också vara på våra olika arbetsplatser. 
 
 

forts. 
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Motionen tar upp ett antal konkreta förslag för att råda bot på problemen. Gemensamt för förslagen är att det varken finns 
kostnadsberäkning för genomförandet eller finansiering angivet. Vissa av målen innebär relativt stora insatser och som sådana 
är de också kostsamma. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Borås Stad regelmässigt ska skaffa sig en uppfattning om kostnader förenade med olika 
typer av aktiviteter och mål före beslut. En prioritering bland mål och aktiviteter behöver också ske eftersom resurserna totalt 
sett är begränsade och det är inte möjligt att genomföra alla satsningar man önskar. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Votering begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Amanda Wiktorssons (M) 
förslag med Nej.  
 
Omröstningen utfaller med 3 Ja, 5 Nej och 1 Avstår.  
 
Ja: Maria Oscarson (S), Tommy Josefsson (V) och Kjell Classon (S). 
 
Nej: Lars-Gunnar Comén (M), Andreas Tammjärv (M), Amanda Wiktorsson (M), Lennart Malmerfors 
(KD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Avstår: Thomas Svensson (MP). 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att avstyrka motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa 
hbtq-kommun” i enlighet med Amanda Wiktorssons (M) yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Kompetensförsörjningsplan 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0025 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna kompetensförsörjningsplanen samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd har fått i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en 
treårsperiod men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan 
de skickas till Stadskansliet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till plan för 
kompetensförsörjning som presenteras för nämnden. Generellt på förvaltningen råder svårigheter att hitta 
personal med relevant utbildning och erfarenhet, speciellt inom bristyrken. Mot bakgrund av 
konkurrensläget måste förvaltningen fortsätta att stärka attraktionskraften att arbeta på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt att vidmakthålla en hög kompetens inom verksamheterna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Plan för kompetensförsörjning 
Dokument: Karriärvägar inom SBF 
Dokument: Personalstatistik utan lön 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Budgetuppföljning: Tertial 1  
 
Föredragningslista: 7.2  
Ärendenummer: 2016/SBF0049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning Tertial 1 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggkonjunkturen i Borås Stad har haft en god och stabil utveckling under de senaste åren. Detta bedöms 
fortsätta resten av år 2017. Byggandet av bostäder är en prioriterad verksamhet under budgetåret vilket 
ställer höga krav på detaljplanearbetet. 
 
För helåret prognostiseras ett nollresultat jämfört med kommunbidraget. Dagens positiva avvikelse beräknas 
bli dämpad av förhöjda konsultkostnader. Intäkterna för planavgifter är svårbedömda men nämnden 
bedömer att det totala intäktsmålet kommer att nås. 
 
Intäkterna redovisar en positiv avvikelse på 2 850 tkr mot periodiserad budget, vilket beror på inkomna 
årsavgifter under mars månad för geodataavdelningen och fortsatt högt antal inkomna ärenden med större 
karaktär för plan- och bygglovavdelningen 
 
Personalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse på 1 823 tkr mot periodiserad budget på grund av 
vakanta tjänster och frånvaro. Tjänstekostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 951 tkr mot periodiserad 
budget på grund av behovet av externa konsulter för plan- och bygglovverksamheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning: Tertial 1 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 



  Sida 43 (47)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-05-11 § SBN 2017-000139 
 
 
 
 
Meddelande: Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0001 
 
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 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-04-01 – 2017-04-30 
Delegationslista BI 2017-04-01 – 2017-04-30 
Delegationslista SB 2017-04-01 – 2017-04-30 
Delegationslista Personal nr 1-21 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Meddelande: Nämndbudget 2017 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: 2016/SBF0049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna 
fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt 
byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar 
tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet 
från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har 
”ryggsäckar” med sig in i det nya året. 
 
Fr.o.m. 2014 gäller Borås vision 2025 med dess tillhörande målområden. För 
nämnderna gäller att följa de målvärden för de indikatorer som Kommunfullmäktige 
fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag som 
givits. Nämndbudgeten innebär en avstämning mellan nämndernas mål inför det 
kommande året jämfört med Kommunfullmäktiges fastställda mål.  
 
I Kommunfullmäktiges Budget för 2016 beräknades nämndernas nettokostnader 
kunna öka med 3,6 % jämfört med budget 2015. Kommunen som helhet kunde 
lägga ett resultat på 90 mnkr vilket var något under det finansiella målet. 
Nämndernas preliminära resultat för 2016 innebär ett underskott på i storleksordningen 
-15 (-75) mnkr. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med förra året 
som innebar ett resultat för nämnderna på -75 mnkr. Räknas kostnader som finansieras med tidigare 
öronmärkta pengar går hela nämndsektorn med ett litet plus. För kommunen som helhet kommer den 
budgeterade resultatnivån att väl kunna hållas bland annat tack vare ännu ej fullt ut utnyttjade 
flyktingstatsbidrag och Byggbonusen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Nämndbudget 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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