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Tid och plats  
2018-02-15, kl 13.20 – 18.00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 22 – 49 
 
Närvarande ledamöter      
Lars-Gunnar Comén (M), ordförande  
Thomas Svensson (MP), vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  13.20 – 16.30   
 
Tjänstgörande ersättare  
Magnus Carlsson (S)   för Kjell Classon (S) 
Jonas Ellerstrand (SD)   §§ 25-49 för Kristian Silbvers (SD) 
 
Närvarande ersättare  
Therése Björklund (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Göran Carlsson, administrativ chef 
Tony Bergsten, bygglovsamordnare  Paulina Bredberg, plansamordnare   
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 22-29) Mattias Nilsson, planarkitekt      (fdfdffgfgd(§§ 30-36) 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 22-29) Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 30-36) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 22-29) Agnes Sandstedt, planarkitekt (§§ 30-36) 
 
   
Justering och anslag  
Maria Oscarson (S) utses att justera och Tommy Josefsson (V) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-02-21 kl 15.00. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under 
perioden 2018-02-21 – 2018-03-15. 
 
Underskrifter 
 
  
________________________________________  
Thomas Svensson, vice ordförande  
 
 
________________________________________  
Maria Oscarson, justerare   
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000022 
 
 
 
Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter       
Lars-Gunnar Comén (M), ordförande  
Thomas Svensson (MP), vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
   
Tjänstgörande ersättare  
Magnus Carlsson (S)  för Kjell Classon (S) 
Jonas Ellerstrand (SD) §§ 25-49 för Kristian Silbvers (SD) 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000023 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maria Oscarson (S) utses att justera och Tommy Josefsson (V) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-02-21 kl 15.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2018-02-21 – 2018-03-15. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000024 
 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 
 
Ärende 5.1.2 Förändringar i nya kommunallagen utgår. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000030 
 
 
 

Ändring av detaljplaner för Fristad: byggnadsplan för Påtorp 1.1 
m.fl och byggnadsplan för Kvarbo 2:1 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2017-001251 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Mattias Nilsson informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer skickas 
på samråd i mars. Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att möjliggöra 
åretruntboende i samband med VA-sanering av Kvarbo Sommarstad. Området för ändring är beläget i 
Påtorp, ca 3 km väster om Fristad centrum, norr om sjön Ärtingen och söder om riksväg 42. 

2007-10-26 godkändes Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo, Kullasand och Hovalida av 
Kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet för respektive 
område och 2007-11-15 gav Byggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att upprätta en ny 
detaljplan för området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-03-18 att sända ut planen på samråd. 
Planförslaget innebar att befintliga fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas.  

Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att befintliga fastighetsägare skulle tvingas betala 
för utbyggnad av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare ansåg att kostnaderna för VA-
anslutning och gatorna vida översteg vad som var ekonomisk rimligt att investera i fastigheterna. 
Diskussioner pågick gällande huvudmannaskap och fick till följd att detaljplaneprocessen stannande av och 
planarbetet låg vilande fram till 2013-09-23, då Kommunstyrelsen lämnade ett yttrande för ärendet. I 
yttrandet beskrivs att Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning gällande att enskilt huvudmannaskap är 
en godtagbar lösning i detta fall. Vidare framkom det dock under samrådet att planförslaget i övrigt inte var 
tillräckligt förankrat inom kommunens egen organisation och att genomförandefrågorna inte var tillräckligt 
utredda och arbetet stannade därför av.  

2017-08-24 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att det gamla uppdraget avslutades och gav 
förvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplaner för att möjliggöra större byggrätter för befintliga 
fastigheter när VA-saneringen är utförd. Det nya planuppdraget inkluderar inte tillskapandet av nya 
byggrätter. Parallellt med ändringen av planerna pågår en VA-saneringsplan för området. 

Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia            Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000031 
 
 
 

Detaljplan för Tullen: Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)  
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2017-001230 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Zilka Cosic informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen, som kommer skickas på 
samråd under våren. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut § 319 att ge Samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att upprätta detaljplan Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser för Tullastugan med 
eventuell byggrätt för bakomliggande fastigheter.  

Begäran grundar sig på att Boras Stad har köpt in fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 år 2008 med avsikten att 
bevara Tullastugan som var i dåligt skick 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut §232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.  

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

Planens syfte är att ge en användning till den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnader 
samt reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser för att kunna bevara deras kulturhistoriska värde. Planen 
syftar också till att möjliggöra en byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för bostäder som ska 
anpassas med varsamhet till den befintliga miljön. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia            Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000032 
 
 
 

Detaljplan för Hulta: Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya 
Hultakyrkan)  
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2018-54 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 §600 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 för bebyggelse av gudstjänst- och samlingslokal samt sporthall. I 
detaljplanearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och omsorgsboende kan vara aktuellt.  
 
Begäran grundar sig på att Syrisk Ortodoxa församlingen i Borås har ansökt om markanvisning för att få 
bygga en ny kyrka och samlingslokaler på platsen. Marken ägs idag av kommunen. I ovan nämnda beslut 
beslutade Kommunstyrelsen också att godkänna upprättat markanvisningsavtal.  
 
Syrisk Ortodoxa församlingen i Borås har tidigare ansökt om planbesked för fastigheten Hultabacke 1 där de 
idag har sin kyrka på kommunens mark i ett arrende. I samband med planbeskedsberedningen framkom att 
fastigheten är för liten för att bygga en ny kyrka och att det inte heller går att utöka området på grund av höga 
naturvärden och topografi.  
 
Syrisk Ortodoxa församlingen sökte sedan planbesked för aktuell fastighet Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1, 
men eftersom det är kommunens mark hänvisade Samhällsbyggnadsförvaltningen istället dem till att söka 
markanvisning. Båda ovan nämnda planbeskedsärenden är nu avslutade i och med markanvisningen och 
beslutet från Kommunstyrelsen.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P305, detaljplan P812 samt detaljplan P844, som vann laga kraft 1963, 1988 
respektive 1990. Gällande planer anger park respektive parkering för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är ett positivt inslag med en kyrka och samlingslokaler i 
nära anslutning till Hulta Torg. Fler funktioner kan stärka torget som mötesplats. Förslaget som är inlämnat 
måste dock bearbetas och avgränsas storleksmässigt eftersom det till stor del är placerat i en värdefull 
naturmiljö som spelar stor roll för djurs rörelser mellan Hässleholmen och Hulta vidare mot Trandared. I 
planarbetet är det således viktigt med avgränsning av området så att grönområdet kan bevaras. I planarbetet 
bör möjligheten till en ytmässigt komprimerad lösning studeras, exempelvis genom att istället bygga i flera 
plan. Det är också viktigt att lösa parkeringsstrukturen så att det inte blir så mycket markparkering. 
Framförallt bör utgångspunkten vara att begränsa ytan för markparkering ut mot Hultagatan. Det är viktigt 
med en bra disponering av ytor och byggnader så att området inte upplevs slutet. Hultagatan ska kunna 
fungera som urbant stråk och strukturen ska inbjuda till mötesplatser. Både byggnader och gatumiljön bör 
utformas för att gynna detta. På grund av närheten till riksväg 40 måste bland annat buller och risker utredas 
för att avgöra vilka funktioner som kan finnas på platsen.  
   Forts. 
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Detaljplanen finns med som detaljplan som ska prioriteras 2018 i Verksamhetsplan 2018 för detaljplanering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-12-18  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000033 
 
 
Detaljplan för Viared: Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 
m.fl., (Söder om Viaredsmotet)  
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2018-53 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 §602 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta en detaljplan för området söder om Viaredsmotet, fastigheterna Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 
5:1. Huvudsyftet är reglering av huvudmannaskapet. Begäran grundar sig på att infarterna till fastigheterna 
Vindbron 1, 2 och 3 och Viared 8:14 ändrades i samband med vägplan och byggnation av riksväg 27. 
Avvikelserna från befintlig plan ansågs i vägplaneskedet för små varför man inte påkallade en planändring i 
detta läge. För att kunna ta över huvudmannaskapet efter vägplanen behöver detta regleras i en ny detaljplan. 
I samband med detta kommer även möjligheter till bland annat nya byggrätter och pendelparkering kunna ses 
över. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som vann laga kraft 1977 respektive 
1999. Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna 
anger bostäder respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området. Syftet med 
områdesbestämmelserna var bland annat att reservera mark för kommande utbyggnad av riksväg 27 samt att 
reglera användning, utnyttjande och bygglovsplikt inom bestämmelseområdet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att ta fram en ny detaljplan för området. 
Riksväg 27 är idag utbyggd och gatorna i gällande stadsplan stämmer inte överens med verkligheten idag. En 
ny detaljplan kan medföra en förbättring av trafikmiljön i området och underlätta för befintliga och eventuella 
framtida verksamheter. Vidare kan en planändring underlätta och förtydliga ansvar och skötsel för både 
enskilda och kommunen. I planarbetet bör de befintliga gång- och cykelstråk som leder från Viared mot 
Pickesjön respektive Lundaskog säkras. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också positivt på att studera 
möjligheten till en pendelparkering i området. Det finns idag ett behov av pendelparkering i området och 
planering för en bra lösning i detta strategiska läge i utkanten av Borås tätort kan underlätta trafiksituationen 
och därmed kommande planläggning i mer centrala delar av staden. Viktiga frågor att ta hänsyn till i 
planarbetet är områdets avgränsning, trafikala effekter, dagvattenhantering och eventuella risker kopplat till de 
verksamheter som finns i området. Detaljplanen finns med som detaljplan som ska prioriteras 2018 i 
Verksamhetsplan 2018 för detaljplanering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-12-18  
 
Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000034 
 
 
 
Detaljplan för Byttorp: Byttorpshörn 1 med flera 
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2016-1481 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 med flera. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-01-19 i 
beslut § 8 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Uppdraget pausades en tid 
och när det sedan återupptogs utvidgades planområdet till att inbegripa även fastigheterna Byttorpstå 1 och 2. 
Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan 
planuppdraget gavs 012 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i beslut § 208 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt planärende för ovan berörda 
detaljplaneområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 41 att godkänna att förvaltningen går vidare med 
föreslagna volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen beslutade 2017-02-22 via delegation i beslut § 
Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 1 mars – den 10 april 2017. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2017-08-24 § 202 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte 
kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända detaljplanen på granskning efter att 
plankartan tillförts en bestämmelse med syfte att reglera utformningen av fasaderna på bottenvåningen mot 
Alingsåsvägen i avsikt att gynna en stadsmässig och trygg miljö utmed gatan.  
 
Sedan beslutet togs har en utformningsbestämmelse tillförts plankartan. Utöver det har ny information som 
inte framkom under samrådstiden tillkommit gällande Alingsåsvägens bredd. Den nya informationen har 
inneburit att plankartan behövt justeras ytterligare. Detaljplanen hann aldrig skickas ut för granskning, och 
eftersom ändringar gjorts sedan beslutet togs förra gången tas detaljplanen nu upp för ett nytt 
granskningsbeslut innan utskick.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska skicka detaljplanen för granskning med 
nedanstående tillägg och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Inför kommande granskning önskar nämnden att utformningen av fasaderna längs Alingsåsvägen, Byttorpstå, bearbetas 
ytterligare avseende fler glaspartier, en terrassering av sockeln mellan fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 samt att ytterligare sänka 
den östra fastigheten med en våning. 
    Forts. 
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Forts. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-02-05. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000035 
 
 
 
 
Detaljplan för Centrum: Vulkanus 6 och 7  
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2015-2361 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att skicka detaljplanen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen ingick tidigare i detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 
2008-08-18 att i enlighet med det planprogram som kommunfullmäktige godkände den 21 februari 2008 
uppmana byggnadsnämnden att påbörja och prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 § 157 att sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 29 oktober - den 10 december 2012. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 § 241 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning samt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. Planen skickades ej på granskning 
eftersom exploatörerna bad om att planarbetet skulle avvakta.  
 
Efter samrådet tillkom ny information som gjorde att de olika områdena inom planen Vulkanus och 
Vitsippan fick tidplaner som skiljer sig åt. På grund av parkeringssituationen i området var det viktigt för 
kommunen att byggnationen av parkeringshuset kom igång. Därför beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 
2015-12-17 § 387 att dela upp detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 med flera i två delar och att godkänna 
den uppdaterade samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för Vulkanus på granskning. 
Granskningstiden pågick under tiden den 12 januari – 9 februari 2016. Inkomna synpunkter sammanställdes i 
ett utlåtande och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016, § 152, att anta detaljplanen. 
Detaljplanen överklagades av fastighetsägaren till Vulkanus 13 som bland annat hävdade att avståndet mellan 
den nya byggnaden och deras fastighet var för litet för att de skulle kunna underhålla sin fasad. 2016-11-02 
Beslutade Länsstyrelsens rättsenhet att detaljplanen därför skulle upphävas. Därför skickades planen ut för en 
andra granskning efter beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-19 § 5, där Länsstyrelsens och 
sakägarens synpunkter tillgodosågs. Granskningstiden pågick den 7 februari - den 7 mars 2017. Inkomna 
synpunkter sammanställdes i ett utlåtande och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 juni 2017 i § 154 
att anta detaljplanen. Detaljplanen överklagades då igen av fastighetsägaren till Vulkanus 13 som bland annat 
ansåg att ett avtal skulle skrivas angående sammanbyggnaden av deras byggnad och p-huset. Borås Stad 
hävdade att ett avtal inte längre var nödvändigt då det efter att mätningar hade gjorts visade sig att byggnaden 
på Vulkanus 13 låg ca 20 cm in på Vulkanus 7. Därmed behövdes inte längre något avtal på en 
marköverlåtelse som skulle möjliggöra en sammanbyggnad av byggnaderna. 
 
2018-01-29 beslutade Mark- och miljödomstolen att planen skulle upphävas då den klagande borde haft 
möjlighet att yttra sig på den ändring som gjordes mellan granskning och antagande. På grund av att planen 
upphävdes behöver ett nytt granskningsbeslut tas.  
 
Sedan andra utlåtandet har totalhöjden på parkeringshuset höjts med en meter för att stämma överens med 
trapphushöjning som görs med hänsyn till planuppdrag på Vulkanus 15. En totalhöjd och         Forts. 
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utformningsbestämmelse har lagts till mot Vulkanus 15 för att säkerställa önskad ljusgård och skyltar medges 
utöver totalhöjden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna utlåtandet som sitt eget samt att 
skicka detaljplanen för granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med utlåtande 2018-02-05. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000036 
 
 
 
Sammanfattning detaljplan för Brämhult 
 
Föredragningslista: 3.7 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Agnes Sandstedt informerar om arbete med detaljplan för Brämhult.   
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000037 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4.1 
 
Ärendebeskrivning 
Två medborgare besöker nämnden idag och ställer frågor kring pågående detaljplanearbete på Brämhult.  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000038 
 
 
 
Information ifrån förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattsson informerar om följande konferens: Smart stadsutveckling och förtätning av  
staden 2018. 
 
Förvaltningschef Rita Johansson informerar om följande: 
 
Studieresa för Samhällsbyggnadsnämnden är inplanerad den 12 – 13/9. 
 
Den 5 mars genomför Samhällsbyggnadsförvaltningen ett Öppet Hus i Kulturhusets foajé mellan kl. 12 – 19. 
 
Tiden för programsamråd Tokarpsberg har förlängts. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000039 
 
 
 

Remiss: Riktlinjer för trädvårdsarbete 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00010 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar samt att översända detta till Tekniska 
förvaltningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss ifrån Tekniska nämnden avseende förslag till riktlinjer för 
trädvårdsarbete. Syftet med riktlinjerna är att betydelsefulla träd och trädmiljöer ska inventeras, bevaras och 
förbättras. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att alla delar av våra gemensamma rum värnas och förvaltas. 
Riktlinjer för trädvårdsarbete kan bli ett viktigt instrument i detta arbete. Riktlinjer för hur träd ska hanteras 
bidrar också till att skapa tydlighet i detaljplanearbetet. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker därför remissen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna förslaget till remissvar och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Missiv 
Remiss: Riktlinjer för trädvårdsarbete 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Tekniska förvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000040 
 
 
 
 

Årsredovisning 2017 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2016-00049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 och att sända den till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat 2017 slutade på + 1 974 tkr. Intäkterna uppvisar en positiv 
avvikelse på 1 558 tkr jämfört med budget vilket främst beror på högre intäkter inom bygglovverksamheten.  
 
Kostnaderna dvs personal, lokaler, material och tjänster uppvisar en positiv avvikelse mot årsbudget på totalt 
187 tkr. Personalkostnaderna har en positiv avvikelse på 3 600 tkr jämfört med budget på grund av flera 
vakanta tjänster och annan frånvaro. Överskottet ska jämföras med ökade kostnader för köpta konsultjänster 
för att klara den stora efterfrågan på detaljplaner. Övriga kostnader avviker negativt mot budget med 3 860 
tkr vilket främst beror på högre konsultkostnader inom planverksamheten. Ett nytt internhyressystem 
infördes 2017 vilket innebar en kostnadsminskning med ca 1, 6 mnkr vilket justerade ner nämndens 
kommunbidrag. Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka 
byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört samtliga av Kommunfullmäktiges tre uppdrag under 2017. 
Träbyggnadsstrategi, arkitekturpolitiskt program samt rapporten Plan för stadsodling har tagits fram och 
översänts till Kommunstyrelsen. Det som återstår är att slutföra uppdraget med att ta fram lämpliga platser 
för stadsodling under 2018. Samhällsbyggnadsnämnden har fr o m 2017 ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende samhällsbyggnadsprocessen. Under året har Samhällsbyggnadsnämnden genomfört nio träffar med 
berörda presider. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild 
kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5- och 10-års perspektiv eller längre. 
Samarbetsuppdraget fortsätter under 2018. 
 
Nämnden har under året möjliggjort 1 154 nya byggrätter genom detaljplaner för bostäder vilket är i nivå med 
målet om 1100 planlagda bostäder i Borås Stad. Vidare har detaljplaner tagits fram för tre nya förskolor och 
två planer har antagits som medger kontor- och industriändamål. I anslutning till Borås Stads arbete med ett 
förbättrat företagsklimat har nämnden deltagit i workshops tillsammans med näringslivet. 
 
Med anledning av det positiva intäktsflödet har nämnden kunnat öka kostnadsutrymmet inom plan- och 
bygglovavdelningen, bland annat genom utökning av tjänster inom bygglovsenheten samt tjänsteköp av 
konsulter inom planverksamheten. Geodataavdelningen har investerat i visualiseringsutrustning, 
mätinventarier samt programvara som transformerar och översätter geografisk information. 
Visualiseringsutrustningen skapar möjligheter att på ett lättillgängligt sätt presentera detaljplaner och 
fastigheter i 3D. 
 
Under perioden 2014 - 2017 har 15 tillsvidareanställda avslutat sina anställningar i samband med 
pensionsavgångar vilket motsvarar ca 18 %. De senaste åren noteras att personalkategorierna arkitekter och 
ingenjörer är bristyrken och därmed svårrekryterade. 

Forts. 
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Lantmäteriavdelningen har förutom förrättningsverksamhet ansvarat för service till allmänhet, övriga 
avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor. Avdelningen har 
också bedrivit viss uppdragsverksamhet, till exempel upprättande av avtalshandlingar för lagfart och 
gränsutvisning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna årsredovisningen 2017 och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000041 
 
 
 

Miljörapport 2017 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00010 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna miljörapporten samt att översända denna till Miljö- och 
konsumentnämndens diarium. 
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stad miljömål visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Här 
redovisas en handlingsplan för arbetet med mål, etappmål och åtgärder. Miljömålsarbetet ska styra och 
samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete 
med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås. Miljörapporten 
beskriver förvaltningens arbete med att nå miljömålen.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna miljörapporten och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljörapport 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Miljö- och konsumentnämndens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 38 (45)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000042 
 
 
 
 

Intern kontroll 2017 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00010 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2017 samt att sända denna 
till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och 
varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna uppföljningen av intern kontroll 
2017 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontroll 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000043 
 
 
 

Plan för intern kontroll 2018  
 
Föredragningslista: 7.4  
Ärendenummer: Ciceron 2018-00005 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2018 och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och 
varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna den interna kontrollplanen för 2018 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till plan för intern kontroll 2018 
Riskanalys 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 40 (45)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000044 
 
 
 
 

Redovisning av inkomna synpunkter jan-dec 2017 
 
Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00052 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att 
kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder.  
 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över 
synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  
 
I den årliga redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och 
förbättringar som synpunkterna resulterat i.  
 
För perioden januari – december 2017 redovisar Samhällsbyggnadsnämnden sex stycken synpunkter. Samtliga 
är hanterade i enlighet med Borås Stads rutin. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänna redovisningen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-december 2017 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000045 
 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Föredragningslista: 7.6 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ordning för anmälan av delegationsbeslut och beslutar att 
delegationsbeslut ska redovisas i enlighet med denna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare kommunallag (1991:900) skulle alla delegationsbeslut anmälas till nämnden som beslutat om 
delegationen. I nu gällande kommunallag (2017:725) får nämnderna besluta om i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska godkänner förslag till ordning för anmälan av 
delegationsbeslut och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ordning för anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-0001 
 
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 Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-01-01 – 2018-01-31 
Delegationslista BI 2018-01-01 – 2018-01-31 
Delegationslista SB 2018-01-01 – 2018-01-31 
Delegationslista PL 2018-01-01 – 2018-01-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-02-15 § SBN 2018-000049 
 
 
 
 

Meddelande: Tjänstegarantier i näringslivet 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00004 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag. 
Uppdraget grundar sig på en motion. En tjänstegaranti kan enligt motionen ses som ett juridiskt icke-
bindande löfte eller en försäkran mellan kommunen och näringslivet om att ett ärende ska behandlas inom en 
viss tid. Enligt motionärerna skapar tjänstegarantier en tydlighet om vad företagen kan förvänta sig av 
kommunen vid vissa typer av ärendehantering, exempelvis en ansökan om serveringstillstånd eller bygglov. 
Samhällsbyggnadsnämnden mottog motionen på remiss i oktober 2015. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
KF § 14 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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