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Protokoll 

Tid och plats  
2022-10-19, kl. 13:15-17:31 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, Stadshuset 

Ajournering: 14:59-15:18, 16:59-17:16 

Paragrafer  
§§ 295- 321 

Beslutande 
Ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande  
Bengt Bohlin (S), andre vice ordförande  
Therése Björklund (S)  
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M), tjänstgör inte på grund av jäv § 303 
Lennart Malmerfors (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Emma Glad (M), tjänstgör för Lars-Gunnar Comén (M) 
Hans Thornander (KD), tjänstgör för Kristian Silbvers (SD), beslut 
Kjell Classon (S), tjänstgör för Georg Guldstrand § 303 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Kjell Classon (S) §§ 295-302, 304-321 
Ann-Charlotte Högqvist (S) 
Thomas Svensson (S) §§ 295-303, exklusive beslut 
Bengt Belfrage (C) 
Bengt Wahlgren (L) 
Hans Thornander (KD) §§ 304-321, exklusive beslut 

Tjänstepersoner 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  
Evelina Cras, sekreterare/verksamhetsutvecklare  
Linus Lindelöf, nämndsekreterare 
Caroline Mäkinen, nämndsekreterare  
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef 
Elin Hegg, utvecklingsledare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Sara Danfelter, ekonom § 315, på distans 
Anton Löberg, planarkitekt §§ 295-298 
Elena Eckhardt, planarkitekt §§ 295-300 
Oleg Sokolovskyi, planarkitekt § 301 
Zilka Cosic, planarkitekt § 302 
Clara Bodin, bygglovsarkitekt §§ 303-304, på distans 
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Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt §304 
Dragana Stefanovska, bygglovsarkitekt §§ 305-306 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt § 310 
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt § 314 
Thomas Lindström, bygglovsarkitekt  §§ 295-306 
Sara Aneljung, planarkitekt §§ 295-301, 317 
Robin Enqvist, planarkitekt §§ 295-301 
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Justering och anslag 
Justeringen sker digitalt den 2022-10-24. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla 
under perioden 2022-10-25 – 2022-11-16. 

Underskrifter 
Ordförande 
Morgan Hjalmarsson – Digital signering 

Justeringsperson 
Lennart Malmerfors – Digital signering 

Digitala signaturer finns på protokollets sista sida i den version som förvaras hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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§ 295 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs.  
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§ 296 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Lennart Malmerfors utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Bengt 
Bohlin utses till dennes ersättare. Justeringen sker digitalt 2022-10-24.   
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§ 297 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 298 

Detaljplan för Nordskogen, Hevea 6 

 
Ärendenummer: BN 2022-000189 

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

Planarbetet kommer starta tidigast 2023.  

Ärendebeskrivning 
Planansökan inkom 2022-02-01. Kommunstyrelsen gav 2022-09-09 i beslut § 332 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.  

Exploatören vill bygga logistik- och industrifastighet med en större byggrätt genom att ta 
bort prickmark också ändra på allmän platsmark till kvartersmark. På fastigheten finns 
också ett stickspår som ansluter till Älvsborgsbanan. Stickspåret vill exploatören använda 
för godstrafik.  

Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2023.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ändringen av detaljplanen är lämplig att pröva. 
Förslaget överensstämmer med Borås Stads gällande översiktsplan.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Beslut från kommunstyrelsen 2022-09-09 §332  
Situationsplan 2022-02-01  
Karta 2022-02-01 Översiktskarta 
Ansökan om planbesked 2022-02-01  
Presentation 2022-10-19  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsen   

 Sökande planbesked 
  



Beslutsdatum  Sida 8 (60) 
2022-10-19 

  

§ 299 

Detaljplan, för Viared 8:14 (Kyrkbackaliden 2) 

Ärendenummer: BN 2022-291 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2023 och när sökande inkommit med ett förtydligande 
om vilka användningar som avses prövas. 

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2022-09-19 i beslut §360 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för verksamheter på Viared 8:14. Begäran 
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med ansökan om planbesked 2022-02-15 på 
sin fastighet Viared 8:14 (11 000 kvm) samt kringliggande mark på Viared 5:1 (18 000 kvm) 
som sökande önskar köpa av kommunen. Fastighetsägaren önskar en flexibel detaljplan för 
handel, service, kontor, industri, lager/logistik, produktion, hotell, restaurang, idrott med 
mera. 

Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2023.  

Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 

Gällande detaljplaner 
För området gäller områdesbestämmelser P-955, som fick laga kraft 1999. Syftet med 
planen är att reglera höjder för ett hindersfritt för område kring flygplatsen, att begränsa 
möjligheten till nya bostadstomter samt att begränsa byggnadsytan för befintliga fritidshus 
vid Hälasjön. Obebyggd mark utanför etablerade byggnadstomter skall utgöras av natur- 
skogs- eller jordbruksmark och får inte exploateras för ny bebyggelse. 

Del av den kommunala marken åt väster och norr som sökande önskar köpa, ingår i 
detaljplan P 1303 från 2020. Det finns idag en gång- och cykelväg från gång och cykelbron 
över väg 27 som fortsätter på västra sidan av industrigatan. Denna avses att flyttas till östra 
sidan (utmed fastigheten Viared 8:14) och har planlagts som en kommunal gång- och 
cykelväg.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Lämplig markanvändning enligt översiktsplanen är verksamheter som är transportorienterade och 
inte kräver centrala lägen, som har låg personaltäthet och besöksfrekvens. De sökta verksamheterna 
industri och lager/logistik och produktion är förenliga med översiktsplanen. 

Översiktsplanen anger att detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Inriktningen är att förtäta 
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staden och främja hållbara transporter, vilket innebär att andelen bilresor behöver minska. Personal- 
och besöksintensiva användningar som kontor och detaljhandel som genererar många personresor 
bör därför inte lokaliseras i Viared utan lämpar sig bättre i Borås centrala delar. I Viared kan dessa 
användningar prövas som mindre delar av en industri- och lagerföretags verksamhet, men inte som 
en huvud-användning.  

Den typ av service som ändå skulle kunna prövas på platsen och som kan motiveras utifrån 
fastighetens läge vid infarten till Viared är mindre serviceverksamhet som riktar sig specifikt 
till industriområdets behov. Angränsande fastigheter huserar denna typ av 
servicefunktioner, såsom bensinstation, restaurang, träningsanläggning och det kan därför 
prövas om det är lämpligt att fortsätta att utveckla denna typ av mindre 
serviceverksamheter inom det aktuella planområdet.  Även användningen hotell skulle 
kunna prövas som en del av det serviceutbud, som kan vara motiverat för området och 
som lämpar sig att lokaliseras ihop med övrig service. Användningen hotell förutsätter att 
detta går att förena med övriga verksamheter, bensinstation och farligt gods. Riskfrågor 
behöver utredas, även vid övriga användningar. Användningen industri bör inte 
kombineras med hotell. Sökande önskar att bygga upp till tio våningar för hotelldel. 
Lämplig höjd prövas utifrån volymstudier i detaljplaneskede. 

Området är trafikbelastat och därför har Viared 8:14 ingått i trafikutredningen som genomförts för 
hela Viared Östra.  

Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) har behov att bygga en kompletterande 
brandstation, Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) utreder för närvarande en lämplig 
lokalisering. Planområdet skulle kunna vara en lämplig placering.   

Ut mot lokalgatan väster om fastigheten, där en kommunal gc-väg planlagts men inte 
bebyggts, finns en biotopskyddad alle. Allèns värde för miljön behöver prövas vid en 
planläggning. 

Sökande önskar köpa till ca 18 000 kvm av kommunen. Vid planläggning får kommunen ta 
ställning vilken mark som är lämplig att sälja och planlägga. 

Sammanfattningsvis är Samhällsbyggnadsförvaltningen positiv till att pröva de 
användningar som har stöd i översiktsplanen och till viss del servicefunktioner för Viared 
verksamhetsområdes behov. Planläggning av hotell kräver extra utredningar och kan inte 
kombineras med industriverksamhet. Utifrån förutsättningarna ovan är det inte lämpligt att 
göra en flexibel plan som tillåter alla sökta användningar. Innan ett planarbete kan startas 
behöver sökande inkomma med en precisering om vilka användningar som sökande önskar 
pröva i detaljplanen. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Skrivelse                  2022-09-21  Kommunstyrelsen  
Ansökan om planbesked 2022-02-15 
Presentation 2022-10-19 

Avgift 
Planbesked, komplex åtgärd: 28 980 kr  

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Sökande planbesked 
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§ 300  

Detaljplan för ny järnväg Göteborg till Borås, Innerstaden 1:1 med 
flera  
Ärendenummer: BN 2022-000646 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta planarbete för ny järnväg i den rangordnade järnvägskorridoren alternativ 1 
Osdal/Centrum. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2023.  

Förutsättningarna för plankostnadsavtal ska utredas tillsammans med Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19 § 357 om att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja planarbete för ny järnväg. 

Begäran grundar sig på att Trafikverket har inkommit med ansökan om planbesked 2022-
03-25. Ansökan avser detaljplaneläggning inom delar av järnvägskorridoren genom Borås 
Stad för att möjliggöra byggnation av järnväg.  

Kommunfullmäktige har i april 2022, i samband med sitt yttrande av lokaliseringsutredning, 
beslutat att godkänna Trafikverkets föreslagna lokalisering av järnvägskorridoren (alternativ 
1, Osdal/Centrum). 

Tidplan för när planarbete kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i 
arbetet med kommande verksamhetsplan för 2023.  

Innan planarbete kan startas ska förutsättningarna för finansiering av planarbetet diskuteras 
tillsammans med Trafikverket.  

Bakgrund 
I planeringen av ny stambana mellan Göteborg och Stockholm påbörjar Trafikverket under 
2022 arbetet med att ta fram järnvägsplaner för delsträckan Göteborg till Borås. Sträckan 
delas upp i fyra järnvägsplaner. Järnvägsplanen för sträckan Almedal till Mölndal är först ut 
och har startats i år. Sträckan genom Borås är näst på tur, förväntad tidplanen är uppstart 
av arbetet med järnvägsplan under hösten 2022, fastställelse 2026 samt projektering och 
byggstart under 2026-2028. Järnvägsplanen genom Bollebygd startas upp under 2023 och 
genom Härryda avses starta under 2024. Parallellt med uppstarten av järnvägsplanerna sker 
Regeringens tillåtlighetsprövning, ansökan lämnas in av Trafikverket under oktober 2022 
och förväntas vara prövad till 2023/2024. 

Gällande detaljplaner 
En järnvägsplan kan inte fastställas i strid mot gällande detaljplaner. De detaljplaner som 
finns i stråket behöver därför antingen upphävas eller förnyas. Oplanerad mark behöver 
inte detaljplaneläggas, där kan järnvägsplan göras direkt. Järnvägskorridoren berör 60 
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fastigheter och delar av 35 detaljplaner. De flesta detaljplaner finns på sträckan från 
stationsområdet till regementet och ett mindre antal planer finns i Viared.  Vilka som 
slutgiltigt berörs vet vi först längre fram i arbetet då exakt järnvägsdragning är avgjord. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Borås Stad är positiv till planeringen av järnvägen och har för avsikt att starta upp arbete 
med strukturskisser, planprogram och detaljplaner för att möjliggöra en snabb och effektiv 
detaljplan- och järnvägsplansprocess i nära samarbete med Trafikverket. Det är angeläget 
för Borås att aktivt vara med att påverka Trafikverkets arbete med precisering av spårlinjen 
inom järnvägskorridoren så att det gynnar stadsbyggandet i Borås.  

Den aktuella järnvägskorridoren har inte tydligt stöd i gällande översiktsplan från 2018, 
däremot framgår av översiktsplanen att Borås stad förespråkar ett centralt stationsläge. Det 
innebär att nya detaljplaner och upphävande av detaljplaner behöver prövas med utökat 
planförfarande och därmed antas av Kommunfullmäktige. Järnvägen utgör även ett 
viktigt/stort allmänt intresse som även det är skäl för utökat planförfarande. 

Kommunfullmäktige har i april 2022, i samband med sitt yttrande av lokaliseringsutredning, 
beslutat att godkänna Trafikverkets föreslagna lokalisering av järnvägskorridoren (alternativ 
1, Osdal/Centrum). 

Järnvägen kommer att skapa en ny barriär i staden. Det är viktigt att värna de 
stråk/kopplingar som finns idag. Fler kopplingar över/under järnvägen kan komma att 
behövas för att minimera barriäreffekten. 

Trafikverket behöver utreda buller, vibrationer och risk från järnvägen för att säkerställa 
skyddsåtgärder för befintliga bostäder och planerad stadsutveckling. 

Inför detaljplanearbetet kommer avtal mellan Borås Stad och Trafikverket behöva tecknas 
där kostnader och ansvarsfördelning med mera behöver hanteras och tydliggöras. Detta 
gäller såväl planeringsskedet som förutsättningar i genomförandet. Under hösten kommer 
arbetet med en ”lokal” avsiktsförklaring att inledas, inom ramen för denna kan med fördel 
även dessa frågor hanteras.  

Utöver planarbetet behöver Borås Stad fortsatt vara en aktiv part i hela stråket och 
samverka med berörda fastighetsägare, kommuner, regionorgan och staten. I samband med 
järnvägsplanen kommer även en rad miljöprocesser krävas där staden kommer behöva ingå 
i olika samverkansformer och även bistå med kunskap och underlag. Arbetsformer kring 
projektet med järnvägen och dess effekter kommer behöva utarbetas.  

Delsträckor 
Inom kommunen finns tre delsträckor som har olika förutsättningar: 

Delsträcka Viared  (från kommungränsen till Kristiansfält) 

Den första delsträckan västerifrån består av oplanerad mark söder om väg 40. Korridoren 
viker av söder om Viared och berör där ett antal detaljplaner för verksamheter, flygplatsen 
och områdesbestämmelser för fritidshusområdet vid Hälasjön. Öster därom (där 
korridoren korsar väg 27 och löper söder om Pickesjön) är marken oplanerad fram till 
Kristiansfält. 
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• Det utpekade nya verksamhetsområdet i översiktsplanen Viared Västra Västra  (V5) 
vid Boråstorpet, är i konflikt med järnvägskorridoren. Här behöver kommunen och 
Trafikverket planera spårlinjens placering samt kopplingar över/under järnvägen 
med tanke på tillgängligheten för ett utökat verksamhetsområde. 

• Det behövs en plats för ”sovande tåg” inom kommunen. Viared Västra Västra och 
Ellipsen vid Osdal är två av alternativen som kan utredas för det.  

• Det behöver utredas hur järnvägskorridoren påverkar flygfältet så att inte 
verksamheten påverkas negativt. 

• Inga plankorsningar kommer att tillåtas. Ett flertal vägar korsas av järnvägen och 
det behöver utredas hur planskilda korsningar utformas på ett bra sätt, till exempel 
för Segloravägen, Kvarnsjövägen, Hälasjövägen, väg 27 och ett flertal andra 
småvägar.  

Delsträcka Regementet-Göta (från Kristiansfält till väg 40) 

Delsträckan utgörs av detaljplanelagd stadsbebyggelse, mestadels för trafikändamål. 

• Regementet utgör ett viktigt och centralt stadsutvecklingsområde för bostäder. 
Kommunen avser att ta fram strukturskiss och planprogram innan 
detaljplaneläggning för att utreda förutsättningarna på en översiktlig nivå för viktiga 
stråk, korsningspunkter och stadsbebyggelse i anslutning till järnvägen. Det är 
viktigt att spårlinjen placeras på ett bra sätt i stadsbilden för att undvika en barriär 
och att järnvägens planskilda korsningar inte försvårar en fungerande gatustruktur 
och viktiga stråk. Det är särskilt viktigt att studera utformning av planskild korsning 
vid Regemenstgatan. Gångbron – Hållingsbron kommer att påverkas och 
lämpligaste läge för ny gångbro behöver utredas. 

• Kristiansfält med gamla överstevillan utgör en skyddad kulturmiljö.  
• Kostnader kan uppstå för flytt av många ledningar inom området. 
• Det behövs en plats för ”sovande tåg” inom kommunen. Lusharpan är ett av 

alternativen som kan utredas för det.  

Delsträcka Centrum (från väg 40 till stationsområdet) 

Delsträckan utgörs av detaljplanelagd stadsbebyggelse, mestadels för trafikändamål.  

• Stadsdelarna kring stationsområdet utgör ett viktigt stadsutvecklingsområde där 
kommunen har som ambition att skapa en välkomnande och karaktärsfull entré till 
Borås centrum och att knyta ihop Norrby med centrum. Kommunen avser att ta 
fram strukturskiss och planprogram innan detaljplaneläggning för att utreda 
förutsättningarna på en översiktlig nivå för viktiga stråk, korsningspunkter och 
stadsbebyggelse i anslutning till järnvägen. 

• Det är av stor vikt hur centralbron och andra planerade stråk över järnvägen 
utformas för att skapa en stadsmiljö med attraktiva och trygga stråk.  

• Utrymme för spår och perronger på Borås central behöver detaljstuderas för att se 
hur kringliggande område och funktioner bäst kan utformas. 

• Den fortsatta järnvägssträckan ut ur Borås till Jönköping ingår inte i nuvarande 
järnvägsplan. Kommunen anser att det är viktigt att studera möjligheten för ett 
framtida triangelspår från Borås. Frågan behöver därför bevakas så att inte ny 
byggnation eller andra trafikåtgärder försvårar för ett framtida triangelspår inför 
stambanans fortsatta planering österut. 
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• Kostnader kan uppstå för flytt av många ledningar inom området. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Beslut från kommunstyrelsen 2022-09-30 beslut 2022-09-19 
Ansökan om planbesked 2022-03-25 Planbeskedsansökan med 
karta 
Presentation 2022-10-19  

Avgift 
Planbesked stor åtgärd: 28 980 kr. 

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Sökande - Trafikverket 
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§ 301 
 
Detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1 med flera 
Ärendenummer: BN 2022-001038 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade genom delegation 2022-06-02 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att prova möjligheten att upphäva 
tomtindelningsbestämmelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2022-06-28 i beslut § 211 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

2022-08-25 beslutade planchefen i beslut § PL 2022-002116 via delegation att sända planen 
på samråd.  Samrådet pågick under tiden den 31 augusti – den 21 september 2022. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 

Samrådsredogörelse 2022-10-03 

Planbeskrivning  2022-10-03 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§ 302 

Detaljplan, Sandhult 10:1, Råddehult (10 st villatomter) 

Ärendenummer: BN 2019-001457 

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

Ärendebeskrivning 
Planansökan för att planlägga villatomter på fastigheten Råddehult 10:1 i Sandhult inkom 
2019-08-14 efter att Samhällsbyggnadsnämnden hade nekat flera förhandsbesked på samma 
fastighet. Inom området hade redan 8 stycken villor innan beviljats utan detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 att tillstyrka planbeskedsansökan för fastigheten 
Råddehult 10:1 i Sandhult. Planen är inte förenligt med översiktsplanen och ska därför 
göras med ett utökat planförfarande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 

Lägesbild av planarbetet 
Planarbetet påbörjades våren 2021 med att en undersökning av vattenverksamhet och 
eventuell brott mot markavvattning på fastigheten Råddehult 10:1 skett då exploatören 
hade grävt väldigt mycket i ett område som är extremt blött innan detaljplanen startades 
upp. Efter att ha utträtt åtgärden på platsen beslutade Länsstyrelsen att ingen 
vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § i Miljöbalken har gjorts. 

Arbetet fortsatte med en beställning av en markmiljö- och geotekniskutredning samt en 
hydrogeologisk utredning. Då området visat sig vara väldigt blött har exploatering 
möjligheterna på platsen minskat jämfört med inkommit planförslag.   

Området är idag redan bebyggt till en vis del och förutsättningarna på platsen har försvårats 
för att skapa en bra struktur i området inom detaljplanen. 

Konsekvenser på grund av brist på helhetsgrepp: 
• Lägre och dyrare exploatering  
• Ineffektiva trafiklösningar på kvartersmarken 
• Infart från någon annan fastighet 
• Svårlöst avfallshantering 
• Svåra förutsättningar innebär en lång och komplicerad planprocess 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Presentation  2022-10-06 
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
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§ 312 

Allmänhetens frågestund 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingen allmänhet besöker dagens frågestund. 
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§ 313 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Hjalmarsson, ordförande, informerar om:  
 
29 september: Invigning av Stadsrummet i kulturhuset. 
6 oktober: Jurymöte för Stadsbyggnadspriset. Vecka 43 kommer det bli en prisutdelning.  
6 oktober: Uppdragsdialog mellan presidiet och Kommunstyrelsen. 
10 oktober: Stadsrevisionen var på besök och genomgång av nämndarbetet. 
 
Vidare informerar Bengt-Arne Bohlin, andre vice-ordförande, om att han tillsammans med fem 
andra politiker från olika partier har deltagit i Vinnova, innovationsdagen. Med fokus på ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 
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§ 314 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt, informerar om ett aktuellt bygglovsärende för fastigheten 
Gjutaren 11. 
 
Elin Hegg, utvecklingsledare, informerar om påbyggnad och tillbyggnad av Cedern 14, Särlaskolan. 
Startbesked finns och projektet är påbörjat.  
 
Jonas Ward, förvaltningschef, informerar om förändring på den administrativa avdelningen. Tidigare 
har det varit en administrativ chef, från och med årsskiftet kommer avdelningen separeras till två 
funktioner. HR-funktion, med HR-chef samt HR-administratör och ekonomi-funktion med 
ekonomichef samt övrig avdelning. HR-specialisten som idag arbetar på SBF kommer bli HR-chef. 
Ny ekonomichef anställs. Annons ute och ansökningar har inkommit. De två nya cheferna kommer 
tillhöra ledningsgruppen. 
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§ 315 
 
Månadsuppföljning september 2022 

Ärendenummer: 2022-304 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet per september 
2022. Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september 2022, SBN 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 316  
 
Retroaktivt förrättningsarvode för Mötesplats 
samhällsbyggande 2022 

Ärendenummer: 2022-303 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förrättningsarvode betalas ut retroaktivt för 
deltagande på Mötesplats samhällsbyggande 20-21 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022” har 
förtroendevald möjlighet att få förrättningsarvode för bland annat kongress, konferens, 
informationsmöte och kurser. 

Årsarvoderad förtroendevald har inte rätt till förrättningsarvode. 

Både årsarvoderad och inte årsarvoderad har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av beslut i nämnden 
eller i efterhand godkänts av nämnden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Sveriges kommuner och regioners konferens 
Mötesplats för samhällsbyggande 2022 faller under konferenser och att deltagare därmed kan 
uppbära förrättningsarvode om nämnden så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Program Mötesplats samhällsbyggande 2022 
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§ 317 

Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 2023 

Ärendenummer: 2022-305 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända förslag till Produktionsplan för 
samhällsbyggnadsprocessen 2023 på remiss till Kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att lägga till Viskafors, Kinnarumma-
Fagerhult 2:6 i listan för detaljplaner och program som ska prioriteras 2023. 

Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot tilläggsbeslutet gällande Viskafors, 
Kinnarumma-Fagerhult 2:6. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Produktionsplan för 
samhällsbyggnadsprocessen 2023. Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både 
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som 
möjliggör byggnation av bostäder, verksamhetsmark och som uppfyller de kommande årens behov 
och tillgodose behovet av kommunal service. Även Strategiska planer/program/ studier som ska 
arbetas med 2023 för att underlätta en effektiv detaljplanering finns med i förslaget. 

Produktionsplanen innehåller de uppdrag som ska utgöra den politiska prioriteringen av de 
planuppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen m fl ska arbeta med under 2023. Den är uppdelad 
i tre delar. Första delen innehåller en beskrivning av bakgrund och utgångspunkter för 
prioriteringen. Andra delen utgörs förslag till produktionsplan för 2023 med en förteckning med 
detaljplaner och planprogram, samt av strategiska planer och program som avses arbetas med. Den 
sista och tredje delen innehåller en förteckning av samtliga beslutade detaljplaneplanuppdrag som 
inte kommer att prioriteras under det kommande året. 

Förslaget utgår från en sammanvägd bedömning av beslutade planuppdrag utifrån i vilken grad de 
bidrar till måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar förslaget 
till produktionsplan 1600-3200 nya bostäder i antagna detaljplaner fram till 2025, 2-3 nya skolor, 2-4 
LSS LSS/SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och service, samt bostad med särskild service 
enligt socialtjänstlagen), fem större verksamhetsområden med mera. Totalt omfattar de fem 
verksamhetsområdena drygt ca 400-500 hektar mark. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 2023 
 
Yrkanden under sammanträdet 
Morgan Hjalmarsson yrkar på ett tilläggsförslag till Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 
2023 enligt nedan. 
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Att till listan för ”Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023” tillföra: Viskafors, 
Kinnarumma-Fagerhult 2:6, med följande motivering: 

Behovet att utveckla våra serviceorter är poängteras i flera olika styrdokument. Nya detaljplaner för 
bostäder är aktuella i Dalsjöfors, Fristad och Sandared/Sjömarken. Vi ser dock en eftersläpning i 
Viskafors. Vår bedömning är att det finns ett uppdämt efterfrågetryck av nya bostäder i Viskafors 
och vill därför tillföra ytterligare en detaljplan till den prioriterade listan.  

Det är av stor vikt för utvecklingen av Viskafors att nya bostäder tillkommer. Det ger framtida 
underlag för förskola och skola samt en gynnsam utveckling för kommunal och privat service i 
orten. 

Listan över prioriterade detaljplaner kommer då bestå av 51 objekt. Vår bedömning är att 
osäkerheten om att vissa detaljplaner kommer att kunna starta under 2023 är stor. Bland annat finns 
4 detaljplaner för LFF med på listan där varken planuppdrag eller lokaliseringsförslag finns. Det ger 
allts utrymme för ytterligare en detaljplan. 

 
Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslag att sända förslag till Produktionsplan för 
samhällsbyggnadsprocessen 2023 på remiss till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sedan ordförandes förslag att godkänna tilläggsförslaget 
mot Moderaternas och Kristdemokraternas förslag att inte godkänna tilläggsförslaget och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 318  
 
Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2022-301 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt 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 (bygglov och förhandsbesked) 2022-09-01– 2022-09-30 

Delegationslista BI (startbesked och ingripanden) 2022-09-01– 2022-09-30 

Delegationslista SB (slutbesked) 2022-09-01– 2022-09-30 

Delegationslista PL (planärenden) 2022-09-01– 2022-09-30 

Delegationsbeslut personal 2022-09-01– 2022-09-30 

Delegationsbeslut adresser L65-L91 2022-09-01-2022-09-30 

PM på delegation - Kartläggning TBE-vaccin 

Yttrande på delegation Miljöbalken Internremiss 
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§ 321  
 
Meddelanden 

Ärendenummer: 2022-298 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande skrivelser: 

• Kommunstyrelsens beslut – Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 

• Kommunstyrelsens beslut – Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 

• Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 

• Tekniska nämndens beslut – Äskande om medel från Trygghetspotten 

• Kommunfullmäktiges beslut - Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 

• Näringslivsstrategi för Borås Stad 

• Yttrande förvaltningsremiss Ledningsutbyte Knalleland 

• Protokoll från FSG 22-08-17 
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