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Protokoll 

Tid och plats 
2020-11-19, kl. 13.15 -18.57 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal och på Teams 
Ajournering: kl. 18.08 - 18.30 

Paragrafer  
§§ 348-386 

Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), förste vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), andre vice ordförande, distans 
Maria Oscarson (S), distans 
Maj-Britt Eckerström (C), distans 
Mosa Roshanghias (MP), distans 
Lennart Malmerfors (KD), jäv § 372, distans 
Kristian Silbvers (SD), distans 
Georg Guldstrand (M), tjänstgör för Jolly Bou Rahal (M), jäv § 365, distans 
Hans Thornander (KD), tjänstgör för Lennart Malmerfors (KD) § 372, distans 
Emma Glad (M), tjänstgör för Georg Guldstrand (M) § 365, distans 

Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare, distans 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare, distans 
Bengt Belfrage (C), ersättare, distans, till kl. 18.30 
Bengt Wahlgren (L), ersättare, distans, till kl. 18.30 
Hans Thornander (KD), ersättare, distans 
Jessica Halin (SD), ersättare, distans  

Övriga närvarande 
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Julia Goffe, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef Elin Hegg, utvecklingsledare, distans 
Richard Mattsson, stadsarkitekt, distans  Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, distans  
Josefine Nyman, administrativ chef, distans Olof Olsson, geodatachef, distans 
Tobias Alves Martins, bygglovarkitekt, distans Henrik Abbestam, bygglovarkitekt, distans 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt, distans Sara Eklund, byggnadsinspektör, distans 
Fredrik Gustafsson, byggnadsinspektör, distans Robin Enqvist, planarkitekt, distans 
Anton Ehrendahl, planarkitekt, distans  Sara Aneljung, planarkitekt, distans 
Felix Lorentzon, planarkitekt, distans  Maria Mansfield, plankonsult, distans 
Johan Ekeblom, planarkitekt, distans  Alisa Zetterström, bygglovarkitekt, distans 
Migle Botold, praktikant  Anna Liljenby, externt besök, distans 
Caroline Wallin, externt besök, distans 

Justering och anslag 
Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-24 kl. 10.00. Protokollet anslås på 
kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-11-25 – 2020-12-17. 
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Underskrifter 

__________________________ ______________________________ 

Morgan Hjalmarsson, ordförande   Lars-Gunnar Comén, justeringsperson 
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Inledning 

Sammanträdet inleds med digitalt besök av Anna Liljenby från Fastighetsägarna och Caroline Wallin från 
Borås City på temat ”Innerstadens innehåll och funktion – pandemi och ökad digitalisering”.  
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§348 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs enligt sammanställning på protokollets första sida.  
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§ 349 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Lars-Gunnar Comén utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet. 
Bengt-Arne Bohlin utses till ersättande justeringsperson. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2020-11-24 kl. 10.00. 
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§ 350 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan utan ändringar. 
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§ 362 

Detaljplan för Boda, Hässleholmen 3:1, Bodavallen 

Ärendenummer: BN 2020-002109 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2021.  

Ärendebeskrivning 
Det finns behov av en fullstor idrottshall och verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser 
vid Bodavallen. Dessutom ska Bodavallen utvecklas för att möjliggöra för fler idrotter och 
funktioner där gemensamma ytor och samlingslokal behövs. Den nuvarande detaljplanen har 
begränsningar gällande vad och vilka ytor som får bebyggas vilket innebär att detaljplanen behöver 
ändras för att möjliggöra utvecklingen av Bodavallen.  

Kommunstyrelsen gav 2020-10-26 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
ändra detaljplanen för Hässleholmen 3:1.  

Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i 
arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.  

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P1068, som fick laga kraft 2006. Gällande detaljplan anger 
idrottsändamål för det aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en utveckling av området kring Bodavallen och 
Bodaskolan är lämplig. Under detaljplanearbetet behöver områdets angöring, parkering och 
tillgänglighet studeras då området idag kan uppfattas som rörigt. Tydliga och inbjudande entréer 
kan förstärka detta. Idrottshallens utformning är också viktigt för att utveckla platsen.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Skiss 2020-10-27 Visionsskiss 
Skrivelse 2020-10-27 uppdrag från Kommunstyrelsen 
Presentation 2020-11-19 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 363 

Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra 
Skansenområdet 

Ärendenummer: BN 2020-002151 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2021.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse för del av Rydboholm 1:342, södra Skansenområdet. 

Området är utpekat i planprogrammet för Viskafors som ett område där bostadsbyggnation är 
lämplig. Befintlig infrastruktur kan nyttjas och en utveckling av bostäder i området kan på sikt 
knyta ihop Skansenområdet med centrala Viskafors.  

Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i 
arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021.  

Gällande detaljplan 
Området omfattas inte av någon detaljplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på en utveckling av Viskafors i enlighet med 
Översiktsplanen och planprogrammet för Viskafors. I planarbetet behöver angöringen till området 
och kopplingen till centrala Viskafors får gång- och cykeltrafikanter studeras. Det kan också finnas 
behov av lekplats i området. Det nya bostadsområdet behöver anpassa sig till den befintliga 
strukturen och terrängen i området. Avgränsningen av området avgörs under detaljplanearbetet 
sett till bland annat terräng och gatustruktur. Utredningar gällande geoteknik, buller, dagvatten, 
naturvärden och troligen arkeologi kommer behöva utföras.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Skrivelse 2020-11-02 Skrivelse från Kommunstyrelsen 
Karta 2020-11-02  
Presentation 2020-11-19 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 364 

Detaljplan för Centrum, Agamemnon 9 

Ärendenummer: BN 2020-001438 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2022.  

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i 
arbetet med kommande verksamhetsplan för 2022. Innan planarbete kan startas ska 
plankostnadsavtal upprättas. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-26 i beslut § 2020-00601 ansökan om planbesked. Begäran 
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring fastigheten Centrum, 
Agamemnon 9. Fastighetsägaren vill göra påbyggnad med fyra våningar med bostäder (hyresrätter). 
Funktioner i befintligt hus avses vara kvar. Totalt tillkommer enligt förslaget ca 42-50 lägenheter. 
Tillkommande parkeringskrav kommer enligt exploatören att tillgodoses i angränsande fastighets 
parkeringshus. 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan 1583K-P872 som fick laga kraft 1992-09-23. Gällande detaljplan 
anger för det aktuella området handel, kontor, bostäder och serviceboende. Våningsantalet är 5 och 
högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet är +152.0 för den västra delen, och +153.5 för den 
östra delen av fastigheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Planförslaget är förenligt med Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan. 
Förtätning i Centrum ses som något positivt. Inskickat planförslag redovisar en påbyggnad på fyra 
våningar. Bedömningen är att en påbyggnad med fyra våningar på befintligt hus inte är lämpligt. 
Påbyggnadens våningsantal och gestaltning kommer att studeras noggrant i planprocessen. 
Planprocessen får reda ut hur många våningar som är lämpliga på platsen. Planprocessen får även 
reda ut detaljplanens planområdesavgränsning. Det kan vara lämpligt att inkludera hela kvarteret 
Agamemnon, och den intilliggande fastigheten Apollo. 
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Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Förslag till beslut  2020-11-05  
Presentation  2020-11-05 
Planbeskedsansökan  2020-06-29 
Skrivelse Kommunstyrelsen 2020-10-26 

Avgift 
Planbesked, medelstor 15 000 kr 

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

  Sökande planbesked 
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§ 365 

Detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:35, Tummarp 1:43, Tummarp 
1:29, Gårda 6:1 med flera 

Ärendenummer: BN 2020-001278 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2021.  

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inledningsvis studera hela området inom Stationsvägen, 
Storgatan och Boråsvägen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att studera möjligheten att detaljplanearbete för Tummarp 
1:35, Tummarp 1:43, Tummarp 1:29, BN 2020-1278, och Gårda 6:1, BN 2020-1619, påbörjas som 
en detaljplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-08-24 i beslut § 306 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för fastigheten Gårda 6:1. Begäran grundar sig på att den förvaltningsöverskridande 
arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet har pekat ut tomter för bostäder med 
särskilt stöd (LSS-bostäder), Gårda 6:1 är en av dessa.  

Kommunstyrelsen uppmanade 2020-10-26 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
ändra befintlig detaljplan för fastigheten Tummarp 1:43 med flera. Ägaren till fastigheterna 
Tummarp 1:29, 1:35 och 1:43 har inkommit med en ansökan om ändring av befintlig detaljplan för 
att möjliggöra byggnation av 12 flerbostadshus i form av punkthus på fem till sex våningar med 
sammanlagt drygt 100 lägenheter.  

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. 

Gällande detaljplan 
För området gäller byggnadsplan P413, P418, P444, P532 och detaljplan P1103. Gällande planer 
för området anger centrumverksamhet, bostads- och handelsändamål samt allmän plats för park 
och plantering.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Den sammanfattande bedömningen är Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till planbeskedet. 
Dock bör hela ”triangeln” inom de tre vägarna Storgatan, Stationsvägen och Boråsvägen studeras 
inledningsvis. Det finns många positiva aspekter och synergieffekter som går att skapa genom att 
planlägga hela området. Förvaltningen behöver studera var det är lämpligt med bebyggelse och var 
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det ska bevaras grönt. Trafik är en viktig fråga då det finns brister på flera punkter runtomkring. 
Dialog med Trafikverket krävs eftersom de an-svarar för alla tre vägarna som omringar området.  
Beroende av tidplanen för LSS-boendet kan den delen behöva brytas ut ur planen och planläggas 
tidigare. Men arbetet bör inledningsvis reda ut vilken placering och vilken avgränsning som är 
lämplig.  

Jäv 
Georg Guldstrand (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller föredragning av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 2020-06-26 
Skrivelse från Kommunstyrelsen   2020-10-26 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-08-24   
Presentation  2020-11-04 

Avgift 
Planbesked, stor åtgärd          30000 kr  

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
  Sökande planbesked 
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§ 366 

Detaljplan för Norrmalm, Väpnaren 6 med flera 

Ärendenummer: BN 2020-000836 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2022. 

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
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. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-12 i beslut § 393 ansökan om planbesked. Begäran grundar 
sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Väpnaren 6, Priorn 6, 
Härolden 1 och Stallknekten 1. Fastighetsägaren vill möjliggöra nybyggnation av främst bostäder 
på Övre Norrmalm. Förslaget innebär en förtätning av befintligt bostadsområde med 500 
tillkommande bostäder.  

Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplanerna P328 som anger bostäder, samlings- och föreningslokaler samt 
biluppställning och P364 vilken anger bostäder, handelsändamål och biluppställning. Inom 
området gäller även detaljplan P933 som anger bostäder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
I ett planarbete är det viktigt att arbeta med ny bebyggelses gestaltning, för att komplettera den 
befintliga bebyggelsen och för att undvika dagens stora ytor av markparkering. Den nya 
bebyggelsen bör skilja sig från dem befintliga byggnaderna och möjlighet att utnyttja topografin för 
smarta lösningar för parkering bör ses över. Det är viktigt hur den nya och befintliga bebyggelsen 
interagerar med varandra och dem öppna ytorna mellan husen.  

Kype och Tokarpsberg ska inte påverkas av ny bebyggelse. Kopplingarna till båda naturområdena 
ska bevaras och värnas. I pågående detaljplaner (år 2020) planeras det även att tillföra ytterligare en 
förskola i anslutning till Tokarpsbergs södra del. Det är viktigt att se över hur nya bostäder 
påverkar trafiken på omgivande gator, exempelvis Döbelnsgatan. 

Sammanfattningsvis är viktiga frågor i planarbetet gestaltning, trafiklösning, parkering, bevarande 
av stråk och naturvärden. Den samlade bedömningen är att positivt planbesked bör ges. 
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Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Förtätningen sker inom ett stort befintligt bostadsområde och kan innebära 500 ytterligare bostäder i denna 
del av Norrmalm vilket är nära en fördubbling av antalet bostäder. Området ligger i utkanten av Borås gula 
område i översiktsplanen. 
 
Utöver de frågor förvaltningen nämnt ovan är exploateringsgraden en viktig fråga att hantera i planarbetet. 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig tveksam till en kraftig förtätning i området och anser att 
exploateringsgraden är alldeles för stor. Planarbetet bör därför inriktats till att minska antalet nya bostäder i 
området gentemot det inlämnade förslaget. Möjligheten att ordna boende för äldre bör studeras liksom 
övrig kommunal service.  

Förslag och yrkanden 
Mitt-S-samverkan genom ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att bifalla förvaltningens förslag till 
beslut att ge positivt planbesked och att Samhällsbyggnadsnämndens bedömning ska tillföras protokollet där 
det bland annat framgår att planarbetet ska inriktas på att minska exploateringsgraden, se bilaga 5. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till ordförande Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.  
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 2020-04-24 
Beslut från Kommunstyrelsen  2020-10-12 
Presentation  2020-11-19 

Avgift 
Planbesked, stor åtgärd 30 000 kr.   

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen   
  Sökande planbesked 
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§ 367 

Detaljplan för Druvefors, Solrosen 5 
 
Ärendenummer: BN 2020–000648 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked för ändrad användning av befintlig 
byggnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge negativt planbesked för nybyggnation. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för ändrad användning av befintlig byggnad. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2022.  

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i 
arbetet med kommande verksamhetsplan för 2022.  

Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-12 i beslut § 394 planbeskedsansökan.  

Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P187, som fick laga kraft 1949. Gällande detaljplan anger M (kontors-
förråds eller liknande ändamål) samt prickmark som i sin karaktär bevaras som naturpark för det 
aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget avser ändrad användning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad och ny byggnation 
intill. Den befintliga byggnaden på platsen ska bevaras och den nya bebyggelsen bör placeras en bit 
ifrån. Den nya bebyggelsen bör skilja sig mer från den befintliga byggnaden än i förslaget. 

Området ligger intill det urbana stråket Druveforsvägen och har därmed närhet till både 
kommersiell och kommunal service samt kollektivtrafik. Det är viktigt hur den nya och befintliga 
bebyggelsen interagerar med det urbana stråket. Vid planläggning bör därför liv i bottenvåningarna 
prioriteras och förhållandet mellan förgårdsmark och urbant stråk studeras. Vägledning finns i 
”Planeringsprinciper för urbana stråk”. Det finns också kopplingar mellan Druveforsvägen och 
Kellgrensgatan som går genom området som är viktiga för lokalområdet och som inte ska täppas 
till. 

Utöver ovan är viktiga frågor i planarbetet gestaltning, buller, infarter och upphävning av 
tomtindelning.  

Den samlade bedömningen är att positivt planbesked bör ges. 
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Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Det inlämnade förslaget avser ändrad användning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad och ny 
byggnation intill. 

För området gäller stadsplan P187, som fick laga kraft 1949. Gällande detaljplan anger M (kontors-
förråds eller liknande ändamål) samt prickmark som i sin karaktär bevaras som naturpark för det 
aktuella området. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser hela området, som omfattar stadsplan P187, som ett mycket 
värdefullt kulturhistoriskt område. Både den befintliga byggnaden och omgivande grönområde 
med den terrasserade parken på södra delen av området. 

Planarbetet bör därför inriktas till att ändra användningen av den befintliga byggnaden till bostäder 
och kontor samt bevara det gröna i området. 

Området ligger intill det urbana stråket Druveforsvägen och har därmed närhet till både 
kommersiell och kommunal service samt kollektivtrafik. Det finns också kopplingar mellan 
Druveforsvägen och Kellgrensgatan som går genom området som är viktiga för lokalområdet och 
som inte ska täppas till. 

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till ett alternativt förslag från Mitt-S-samverkan att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ge positivt planbesked för ändrad användning av befintlig byggnad, men att 
ge negativt planbesked för nybyggnation då det rör sig om ett värdefullt kulturhistoriskt område. Se bilaga 6. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att ge positivt planbesked till ansökan i sin 
helhet. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till Kristian Silbvers (SD) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer sitt yrkande mot Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande. 

Reservation 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Kristian Silbvers (SD) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-11-19  
Beslut från KS 2020-10-15 §394 
Ansökan 2020-03-30 Druveforsgården HB 
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Avgift 
Planbesked, medelstor 15000 kr   

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
  Sökande planbesked 
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§ 368 

Upphävande av stadsplan P757 för Göta, Hagtornen 10 och 11 

Ärendenummer: BN 2019-001820 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppmanade den 14 oktober 2019 i beslut § 421 Samhällsbyggnadsnämnden att 
ta beslut om planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar fastigheten 
Hagtornen 10 samt besluta om anstånd med att avgöra inlämnat förhandsbesked på Hagtornen 10, 
ärende BN 2019–001087. Anstånd med att avgöra förhandsbeskedet ska gälla till dess att 
planärendet avgjorts eller två år från det att ansökan om förhandsbesked inkommit. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i beslut § SBN 2019-298 den 2019-10-31 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen för Hagtornen 10. 

Kommunstyrelsens uppmaning grundar sig på att Trafikverket inkom med ett yttrande om att den 
ansökta användningen på Hagtornen 10 kan försvåra utvecklingen av det framtida riksintresset 
Götalandsbanan. Trafikverkets yttrande i sin tur grundar sig på att Hemfosa Hagtornen 10 AB 
2019-06-03 ansökte om förhandsbesked att få bygga skola i enlighet med gällande plan. Platsen 
ligger inom en av de kvarvarande korridorerna i Trafikverkets samråd 2 om nya stambanan 
Göteborg–Borås.  

Planarbete pågår och upphävandet av stadsplanen kommer att skickas på samråd under hösten.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation till nämnden 2020-11-19  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 369 

Detaljplan för Villastaden, Tranan 2  

Ärendenummer: BN 2017-000082 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 att ställa sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden 
prövar att detaljplanelägga området. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren Bostäder i 
Villastaden AB 2017-01-20 har kommit in med en planbeskedsbegäran om att upprätta detaljplan 
för bostadsändamål. Fastigheten Tranan 2 är sedan tidigare planlagd och ingår i Stadsplan för 
Skogstomterna (P63) från 1919. Befintligt bostadshus och tillhörande garage är förfallna och ett 
rivningslov beviljades i september 2019.  

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt 
bostadshus i 3-4 våningar. Då fastigheten ligger i stadsdel Villastaden som har höga 
kulturhistoriska värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning. Detaljplanen 
möjliggör ca 15-20 nya bostäder.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 § 230 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Tranan 2.  

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas ut på samråd under vintern.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-11-19 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 370 

Detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 med flera  

Ärendenummer: BN 2015-000495 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att ställa sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden 
prövar att detaljplanelägga området. Begäran grundar sig på att Hydria Fastighets AB 2015-03-24 
har kommit in med en planbeskedsbegäran om att upprätta detaljplan för bostadsändamål. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett naturnära läge. Området har tillgångar 
till välbesökta natur- och kulturområden, liksom badplats inom gångavstånd. Detaljplanen kommer 
att möjliggöra cirka 50 nya bostäder, i form av parhus och mindre flerbostadshus. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 § 394 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Sölebo 1:54.  

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

Beslutsunderlag 
Presentation 2020-10-29 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 371 

Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 med flera, Hultakyrkan 

Ärendenummer: BN 2018-000054 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 i beslut § 600 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 i beslut § 32 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2019-09-18 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § Pl 
2019-002104 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 19 september – 17 
oktober 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 2020-10-29  
Planbeskrivning 2020-10-29 
Samrådsredogörelse  2020-10-29 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
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§ 372 

Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och 17 med flera 

Ärendenummer: BN 2015-000932 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   

Ärendebeskrivning 
2015-05-21 inkom fastighetsägaren med ansökan om planbesked för att ändra gällande stadsplan 
för Glesvingen 17 från industriändamål till bostäder. Syftet med ansökan var att i befintlig byggnad 
bygga smålägenheter (högst 35 m2).  

Kommunstyrelsen meddelade sig 2015-10-12 §333 positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden 
prövar möjligheten att ändra planen.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
gällande plan.  

Under arbetet med ny detaljplan för Glesvingen 17 har även Glesvingen 12 på fastighetsägarens 
initiativ kommit att inkluderas i planarbetet. Syftet är att även på denna fastighet möjliggöra för 
bostäder.  

2018-09-27 informerades nämnden om kommande samråd. 

2018-12-19 fattades via delegationsbeslut § Pl 2018-000015, beslut om att sända planen på samråd. 
Samrådstiden pågick den 20 december 2018 - den 24 januari 2018. 

Planarbetet har inneburit många utmaningar i den riskhantering som uppstått genom närheten till 
järnvägen. En konsekvens av detta är ett skydd för eventuellt urspårade tåg. 

Jäv 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller föredragning av ärendet.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Samrådsredogörelse 2020-11-19  
Plankarta 2020-11-19  
Planbeskrivning 2020-11-19  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
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§ 373 

Detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 med flera 

Ärendenummer: BN 2014-001269 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen skickas ut för en andra granskning då nämnden på sitt junisammanträde 2020 
beslutade att båda byggnadernas höjd skulle sänkas samt att avståndet mellan byggnad två och 
radhusen på Sonatgatan 13 skulle minska. I och med detta minskar också antalet bostäder från 
cirka 20-24 till 14-15. Bakgrunden till beslutet var de synpunkter som inkom på 
granskningshandling ett vilka redovisades för nämnden i juni, samt finns sammanställda i ett 
granskningsutlåtande.  

Fastighetsägaren inkom 2014-08-22 med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att 
möjliggöra rivning av tidigare skyddad byggnad och förtätning med ny bebyggelse.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut § 492 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att ändra detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 § 009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Torpa-Hestra 4:4. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller i 
beslutet vikten av att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig 
till landskapet och kulturvärdena.  

Under tiden då arbetet med planprogramsarbetet för Hestra, delen norr om Symfonigatan (BN 
2015-001058) pågick, pausades planen för Torpa-Hestra 4:4.  

2018-08-23 § 201 informerades Samhällsbyggnadsnämnden att arbetet skulle återupptas och planen 
skulle sändas ut på samråd under hösten. Då flera frågetecken kvarstod dröjde samrådet till 
försommaren 2019. 

2019-05-06 beslutade planchefen i beslut § Pl 2019-000005 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick den 10 maj - den 14 juni 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda 
i en samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte hölls i Hestra midgårds matsal den 3 juni 2019.  

2019-09-19 föredrogs ärendet då förvaltningen önskade ett inriktningsbeslut angående höjder och 
volymer på byggnaderna i de kommande granskningshandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden 
fattade då beslut (§ SBN 2019-000260) att volymer och höjder skulle vara desamma som i 
samrådshandlingen.  

2020-03-26 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen för granskning (§ SBN 2020-
000084). 
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2020-04-23 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen för granskning (§ SBN 2020-
000184) Beslutet var ett formaliabeslut då det saknades ett yttrande i underlagshandlingarna till 
beslut § SBN 2020-000084. Granskningstiden pågick 5 maj - 26 maj 2020.  

2020-06-25 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad planhandling 
vilken skulle tillåta max två våningar samt att avståndet ökar mellan hus två (det södra) och 
radhusen på Sonatgatan 13. 

Detaljplanen ambition är att reglera bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning för att 
anpassa ny exploatering till landskap och kulturvärden. Detaljplanen kommer även att reglera 
allmän platsmark. Syftet är att förvärva mark för allmänt ändamål och förtydliga huvudmannaskap 
för att åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av detaljplan i enlighet med PBL. 
Detaljplanen kommer möjliggöra ca 14-15 nya lägenheter i nära angränsning till kollektivtrafik och 
rekreationsområden. 

Förslag och yrkande 
Kristian Silbvers (SD) lämnar ett alternativt förslag från Sverigedemokraterna att avslå detaljplanen i syfte att 
bevara den befintliga natur- och kulturmiljön, se bilaga 7.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att detaljplanen godkänns för 
granskning. 

Proposition 
Ordförande ställer sitt yrkande mot Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2020-11-19  
Plankarta 2020-11-19  
Planbeskrivning 2020-11-19  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
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§ 374 

Detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11 

Ärendenummer: BN 2018-000463 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-10-25 i beslut § 253 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten Sjöbo, Mörkhättan 11.  

2019-09-11 drog exploatören tillbaka sin planansökan, och ansökte istället om bygglov. 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglovet 2019-11-21.  

2020-01-23 inkom begäran från exploatören att återaktualisera planärendet.  

2020-02-26 upphävde Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut och avslog ansökan om 
bygglov.  

2020-05-15 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden att 
sända ut planen på samråd (§PL 2020-001198). Samrådet pågick under tiden den 1 juni – 1 juli 
2020.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 i beslut § 282 att detaljplanen godkänns för 
granskning och att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. 
Granskningen pågick 28 september – 23 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 
Handling    Datum   
Plankarta                                           2020-11-19 
Planbeskrivning                                      2020-11-19 
Granskningsutlåtande                             2020-11-19  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

 
Kungörelse av beslut:  Kommunens digitala anslagstavla 
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§ 375 

Stadsarkitekten informerar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Richard Mattson, stadsarkitekt och Alisa Zetterström, bygglovarkitekt, informerar om pågående 
bygglovsärende på Kiden 3. Ärendet lyfts till nämnden i december för beslut. 
 
Stadsarkitekten informerar om kommande presidieöverläggning om strukturskiss för Borås Norr 2/12.  
  



Beslutsdatum  Sida 27 (35) 
2020-11-19 

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                    

§ 376 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar om en webbsänd konferens med Sveriges Kommuner och 
Regioner om aktiv markpolitik och allmännyttiga bostadsbolag som verktyg för att skapa bostäder för alla, 
som presidiet deltagit i, samt ett möte angående en utredning kring en utvecklingsstrategi för Konststaden 
Borås som genomförs på uppdrag av Kulturnämnden.  
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§ 377 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om justeringar i riktlinjerna för distansarbete som förvaltningen 
arbetar efter i och med att spridningen av covid-19 ökar igen. Principen att medarbetare ska vara på plats på 
kontoret minst en dag i veckan tas bort. 
 
Geodatachef Olof Olsson informerar om att förvaltningen från årsskiftet mer systematiskt kommer börja ta 
betalt enligt Samhällsbyggnadsnämndens taxa vid större beställningar av kartmaterial. 
 
Nämndsekreterare Julia Goffe informerar om förvaltningens förslag till ny delegationsförteckning som 
kommer lyftas till nämnden för beslut i december.   
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§ 378 

Månadsuppföljning oktober 2020 

Ärendenummer: 2020-537 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet per oktober 2020. 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning SBN, oktober 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 379 

Julgåva till anställda 2020 

Ärendenummer: 2020-541 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare får en julgåva till värdet av högst 700 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-26 beslut om att Stadsledningskansliets medarbetare får en julgåva till 
värdet av högst 700 kronor och rekommenderade nämnderna att fatta motsvarande beslut om julgåva. 
 
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under perioden 1 juni 2020 till 31 
december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan 
förmånsbeskattning. I och med detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets 
julgåva till 700 kr för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar nämnderna att fatta motsvarande 
beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig 
ordning sker sedan en prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 
kommer att bära med sig till nästa år. 
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§ 380 

Förlängning av parkeringsregler för Borås Stad 

Ärendenummer: 2020-540 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlänga giltighetstiden för Borås stads parkeringsregler till 
och med 2021-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Gällande parkeringsregler fastställdes i Samhällsbyggnadsnämnden 19 januari 2017 och gäller till 
och med utgången av 2020. Parkeringsreglerna ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Borås Stads 
parkeringsregler tydliggör hur Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och 
bygglov och utgår ifrån den övergripande inriktning som anges i Borås stads överordnade 
styrdokument. 
 
Det har påbörjats en översyn av nuvarande parkeringsregler och det har identifieras ett behov av 
att förtydliga delar av dokumentet. Parallellt med detta pågår även en översyn av samtliga 
parkeringsdokument inom Borås Stad: parkeringsstrategi, riktlinjer för parkering och regler för 
parkeringsköp. 
 
Samtliga dessa dokument ska samverka och stämma överens med varandra. En arbetsgrupp för att 
leda arbetet, med att se över samtliga dokument har tillsatts och arbetet pågår. Tanken är att 
parkeringsreglerna ska utgå från den kommande strategin och därför bör arbetet samordnas. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att förlänga giltighetstiden för gällande 
parkeringsregler till och med 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 
Borås Stads parkeringsregler 
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§ 381 

Digital signering av nämndens protokoll 

Ärendenummer: 2020-539 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa digital signering av nämndens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron Assistent finns nu möjlighet att 
signera nämndens protokoll digitalt. För att kunna signera måste man ha tillgång till BankID eller Mobilt 
BankID. 
 
Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer att ha en helt digital hantering, och 
kommer förvaras i Ciceron samt arkiveras i stadens e-arkiv. Nämndens dokumenthanteringsplan 
kommer att uppdateras i enlighet med detta. 
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§ 382 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen  

Ärendenummer: BN 2019-002188 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och att sända detta till 
Mark- och miljödomstolen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad beslutade den 27 februari 2020 (§ SBN 2020-000044 
dnr BN 2019-002188) att ge positivt förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus. 
Beslutet överklagades av grannar men Länsstyrelsen avslog överklagandet.  
 
Länsstyrelsens beslut överklagades av grannarna till Mark- och miljödomstolen. Nämnden har 
nu förelagts av Mark- och miljödomstolen att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Föreläggande och bifogade handlingar 

Beslutet skickas till: 
Yttrande skickas till Mark- och miljödomstolen 
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§ 383 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2020-94 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstepersoner i enlighet med 
nämndens delegationsförteckning. Där framgår det även vilka delegationsbeslut som ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut 
i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2020-10-01 – 2020-10-31 
Delegationslista BI 2020-10-01 – 2020-10-31 
Delegationslista SB 2020-10-01 – 2020-10-31 
Delegationslista PL 2020-10-01 – 2020-10-31 
Delegationsbeslut upphandling 2020-10-01 – 2020-10-31 
Delegationsbeslut övrigt 2020-10-01-2020-10-31 
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§ 386 

Meddelanden 

Ärendenummer: 2020-210 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

Miljörapport Tertial 2 2020 för Borås Stad 
Sammanställning av nämndernas miljörapporter. 

Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat om utvecklingsplan för populärmusiken. 
Samhällsbyggnadsnämnden presenteras som en viktig aktör i den nya planen. I ett 
stadsutvecklingsperspektiv är det relevant att diskutera var musiken får ta plats i staden. Exempelvis kan en 
gemensam analys göras med Samhällsbyggnadsförvaltningen om möjliga platser där musiken kan få ta plats 
och mötesplatser utvecklas på sina villkor. 

Kommunstyrelsens beslut om att förlänga styrdokument 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga ett antal styrdokument till och med 2021.   

Reviderade regler för visselblåsarfunktion 
Kommunstyrelsen har beslutat om reviderade regler för visselblåsarfunktionen. 

Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat om lokal utvecklingsplan för Fristadbygden. 

Hantering av Lokala utvecklingsplaner 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat om nya rutiner för hantering av lokala 
utvecklingsplaner. 
 

Beslutsunderlag 
Miljörapport Tertial 2 för Borås Stad 
Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 
Kommunstyrelsens beslut om att förlänga styrdokument 
Reviderade regler för visselblåsarfunktion 
Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden 
Hantering av Lokala utvecklingsplaner 
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