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Tid och plats  
2018-01-23, kl 13.15 – 18.00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 1 - 21 
 
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)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Eva Brodd (V) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M)  13.15-17.40 
Jonas Ellerstrand (SD)  15.30 -18.00 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie (§§ 4-11) Sofia Wallin, sekreterare   
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 5-8) Paulina Bredberg, plansamordnare (§§ 12-13) 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 5-11) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 1-13) 
Jerry Sandin, geodatachef (§§ 6-20) Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt (§§ 1-5) 
Göran Karlsson, administrativ chef (§§ 13-20) Mattias Nilsson, planarkitekt (§§ 11-14) 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.10 – 17.45 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Lars-Gunnar Comén utses att justera. Justeringen sker direkt efter sammanträdet i Samhällsbyggnadsnämndens stora 
sessionssal. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2018-01-24 – 2018-02-15. 
 
Underskrifter 
 
 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Lars-Gunnar Comén, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-01-23 § SBN 2018-000001 
 
 
 
Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande 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)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-01-23 § SBN 2018-000002 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lars-Gunnar Comén utses att justera. Justeringen sker direkt efter sammanträdet i 
Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under 
perioden 2018-01-24 – 2018-02-15. 
 
 
. 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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Information om programsamråd: Tokarpsberg 
 
Föredragningslista: 1.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Jonatan Westlin informerar om programsamråd avseende Tokarpsberg.  
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Detaljplan för Centrum: Saturnus 14 med flera  
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2015-000802 
 
Förslag till Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-26  i beslut § 488 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för kvarteret Saturnus. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 i beslut § 357 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas 
mellan parterna med ett förbehåll om att planarbetet kan påverkas av Trafikverkets lokaliseringsutredning 
för Götalandsbanan.  
 
Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-05-19 § Pl 2015-000007 via delegation att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 2 maj – den 2 juli 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda en i en 
samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-26 § 283 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända 
planen för granskning. Granskningstiden pågick under tiden 3 november – den 3 december 2017. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att 
anta detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-01-15 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse Kommunens anslagstavla 
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Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4.1 
 
Ärendebeskrivning 
Två medborgare besöker nämnden idag och ställer frågor kring pågående detaljplanearbete på Brämhult. De 
delar också med sig av information och överlämnar handlingar i form av bland annat en protestlista.   
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Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer genomför årlig utbildning inom nämndens verksamhetsområden. 
Respektive avdelningschef på geodataavdelningen, plan- och bygglovsavdelningen, lantmäteriavdelningen 
och administrativa avdelningen informerar om avdelningens arbete.  
 
Tf geodatachef Jerry Sandin förevisar nytillkommen utrustning för geografisk information. 
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Remiss: Ny översiktsplan 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00006 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till remissvar och skickar detta till Kommunstyrelsen samt 
beslutar att ärendet är omedelbart justerat.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss avseende förslag till ny översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att flera av synpunkterna från samrådet har bemötts. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser också att utställningshandlingen har fått en bättre struktur och tydlighet 
jämfört med samrådshandlingen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att det finns ett glapp mellan den översiktliga planeringen och 
detaljplaneringen som Översiktsplanen inte lyckas överbrygga. Därför ställde Samhällsbyggnadsnämnden 
krav på fördjupningar inom flera olika områden. Samhällsbyggnadsnämnden vill se att dessa områden 
beskrivs mer ingående i Översiktsplanen och att även aspekter kring offentlig service lyfts in.  
 
Det är avgörande för Samhällsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner och bygglov att dessa 
fördjupningar prioriteras och beslutas. Innan dokumenten är beslutade går de inte att använda som underlag 
i Samhällsbyggnadsnämndens arbete. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslaget till remissvar med 
följande ändring och tillägg:  
 
Ändring sid 6: 
”Om detta inte kan genomföras för en större grupp av byggnader bör man överväga att upprätta ny 
detaljplan innan bygglov medges. Övervägandet ska grundas på bedömning av 
• behov av förutsägbarhet för befintliga och nya invånare om områdets framtida utveckling, 
• behov av förutsägbarhet för kommunens framtida utbyggnad av infrastruktur, 
• områdets sammantagna försörjning avseende vatten, avlopp och transporter.” 
 
Tillägg rubriken Trafik:  
”Det är viktigt att arbetet med en trafikplan inleds omgående och får hög prioritet. I detta arbete bör 
speciellt frågan om yttre och inre ringleder få en framträdande plats.” 
 
Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att förslaget till nämndens yttrande bifalls med följande tillägg: 
1) Även om förslaget till ny ÖP lyfter upp vikten av trafikplanering och betydelsen av att kommunen löpande ser över behovet 
av investeringar i vägnätet, menar vi att det behövs en tydligare betoning på nödvändigheten av att utbyggnaden av vägnätet är 
nära kopplat till möjligheten att få till stånd kommande byggprojekt. Det gäller särskilt behovet att nya genomfartsvägar och 
kringleder. Vi tillstyrker sålunda de rödgrönas tilläggsförslag om trafik och kringleder. 
 
 
 

Forts. 
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Forts. 
 
2) Redan vid förra remissrundan betonade nämnden att Översiktsplanen lyfter fram vikten av att staden tydligt hanterar 
frågan var externa handelsområden skall lokaliseras. Vi menar att föreslagen ÖP fortfarande är för otydlig hur kommunen 
skall hantera lokalisering av handelsområden. Vi yrkar på att ÖP på ett tydligare sätt hanterar frågan om handelsområden. 
 
3) Vi menar att en bärande tanke i ÖP måste vara att konsekvent inneha en positiv hållning till en levande landsbygd. Där 
byggnation utanför tätorter och vid randzon ses som en tillgång för kommunen och inte som ett bekymmer ur en planhänseende. 
ÖP måste kunna tillåta nybyggnation i dessa områden om inte speciella omständigheter föreligger. Vi yrkar att punkt 3 läggs 
till som ett tilläggsförslag till Samhällsbyggnadsnämndens svar. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden ska avstyrka översiktsplanen för vidare 
bearbetning med följande motivering: 
 
Förslaget till ny översiktsplan (ÖP) innehåller flera bra aspekter och några mindre bra. 
 
De två största bristerna är avsaknad av strategi beträffande stadens framtida handelsområden samt avsaknaden av en 
övergripande strategi för hanteringen av framtida trafikflöden. 
 
Dessa två punkter är så grundläggande i sig, att dess avsaknad omöjliggör en användbar och trovärdig översiktsplan. 
Med argumentet resurseffektiv markanvändning förespråkar förslaget till ÖP en tät sammanhållen blandad bebyggelse där 
grönområden värnas och obebyggd mark kan sparas för framtiden samt att fler människor i samma område skapar tryggare 
miljöer. 
 
Vi delar inte förslaget till ÖP:s påståenden och slutsatser. Vi anser att hela kommunen skall utvecklas utifrån varje områdes 
unika karaktär och förutsättningar. Att individuella bostadsområden med olika karaktärer skapar mångfald och valmöjlighet 
för invånarna, till skillnad från en enda tät homogen struktur där alla boendeformer blandas. Den forskning som finns på 
området hävdar, till skillnad från ÖP:s påstående, att både trygghet och trivsel är större i mindre samhällen. 
 
Författarna till förslaget idylliserar orörd natur vilket vi ifrågasätter. Tack vare de människor som bor och verkar på 
landsbygden så har Sverige idag mer skog idag än vad som någonsin tidigare har uppmätts och virkesförråden fortsätter att 
växa. Även fast det kan låta idylliskt med orörd natur så är det få som skulle uppskatta att vistas i obrukad skog med svår 
terräng och kvarliggande vindfällor. 
 
Även de stora däggdjuren slår rekord i de svenska skogarna och inte på flera hundra år har det funnits så många vilda djur 
som idag. Däremot så råder det i flera områden brist på jägare som balanserar viltstammen och därmed förhindrar svält och 
sjukdomskonsekvenser för viltet. 
 
Landets öppna landskap har minskat markant det senaste hundra åren vilket utgör ett stort hot mot många växter, insekter, 
fjärilar, vilda bin och fåglar. 
 
För naturen, djuren och människornas skull är det viktigt att vi bejakar landsbygden och uppmuntrar de människor som där 
verkar. De utgör en grundförutsättning för oss alla och skall snarare stimuleras än ses som en belastning. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag och Lars-Gunnar Coméns (M) förslag om att 
tillstyrka remissen mot Kristian Silbvers (SD) förslag om att avstyrka remissen och finner att nämnden 
bifaller ordförandes och Lars-Gunnar Coméns (M) förslag om att tillstyrka remissen. Kristian Silbvers (SD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.  

Forts. 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 25 (32)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-01-23 § SBN 2018-000014 
 
 
Forts. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) finner därefter att nämnden väljer att bifalla ordförandes tilläggsyrkande 
enligt följande: 
 
Tillägg rubriken Trafik:  
”Det är viktigt att arbetet med en trafikplan inleds omgående och får hög prioritet. I detta arbete bör speciellt frågan om yttre 
och inre ringleder få en framträdande plats.” 
 
Kristian Silbvers (SD) avstår ifrån att delta i beslut. Ordföranden Kjell Classon (S) finner därefter att 
nämnden väljer att bifalla Lars-Gunnar Coméns (M) tilläggsyrkande enligt följande: 
 
2) Redan vid förra remissrundan betonade nämnden att Översiktsplanen lyfter fram vikten av att staden tydligt hanterar 
frågan var externa handelsområden skall lokaliseras. Vi menar att föreslagen ÖP fortfarande är för otydlig hur kommunen 
skall hantera lokalisering av handelsområden. Vi yrkar på att ÖP på ett tydligare sätt hanterar frågan om handelsområden. 
 
3) Vi menar att en bärande tanke i ÖP måste vara att konsekvent inneha en positiv hållning till en levande landsbygd. Där 
byggnation utanför tätorter och vid randzon ses som en tillgång för kommunen och inte som ett bekymmer ur en planhänseende. 
ÖP måste kunna tillåta nybyggnation i dessa områden om inte speciella omständigheter föreligger. Vi yrkar att punkt 3 läggs 
till som ett tilläggsförslag till Samhällsbyggnadsnämndens svar. 
 
Kristian Silbvers (SD) avstår ifrån att delta i beslut. Ordföranden Kjell Classon (S) ställer sedan ordförandes 
tilläggsyrkande om att göra en ändring på sidan 6 mot Lars-Gunnar Coméns (M) förslag om att inte göra en 
ändring på sidan 6 och vinner att nämnden bifaller ordförandes förslag. Lars-Gunnar Comén (M), Bengt 
Wahlgren (L), Maj-Britt Eckerström (C) och Lennart Malmerfors (KD) reserverar sig emot beslutet. 
Kristian Silbvers (SD) avstår ifrån att delta i beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Handlingar och kartor finns att ladda ner på www.boras.se/oversiktsplan. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-0001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av 
den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga delegationslistorna till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-12-01 – 2017-12-30 
Delegationslista BI 2017-12-01 – 2017-12-30 
Delegationslista SB 2017-12-01 – 2017-12-30 
Delegationslista PL 2017-12-01 – 2017-12-30 
Delegationslista Lantmäteriet L92 – L128 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00047 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stad har ansökt om statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Boverket anser att kommunen uppfyller 
förutsättningarna för att beviljas bidrag och beviljar ett bidrag om 19 337 196 kr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut Boverket 2017-11-15 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Delårsrapport för nämnder och bolag 
 
Föredragningslista: 8.5 
Ärendenummer: Ciceron 2016-00049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med rekommendation 
från Rådet för kommunal redovisning.  Det innebär att resultat- och balansräkning redovisas sammanställt 
för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads 
andel i Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska 
inkludera såväl redovisning av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till 
budget. Det sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.  
 
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 432 mnkr efter finansnetto. 
Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för koncernen till 392 miljoner kronor. 
 
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 258 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat för 
2017 är 170 miljoner kronor vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
KF § 202 
Delårsrapport januari – augusti 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Grönområdesplan 
 
Föredragningslista: 8.6 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00004 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stads Grönområdesplan syftar framförallt till att trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering 
och byggande. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stads översiktsplan. 
Grönområdesplanen omfattar Borås, de fyra serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared, Gånghester och 
Svaneholm. 
 
Kommunstyrelsen har haft Grönområdesplanen ute på remiss, där revideringen av Grönområdesplanen 
omfattar Åtgärdslistan. Kommunfullmäktige har nu fastställt den reviderade grönområdesplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
KF § 229 
Grönområdesplan 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Deltagande i konferens 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka Jolly Bou Rahal som representant till Bostadsforum 2018 
Stockholm.  
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