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Tid och plats  
2019-03-28, kl 13.15 – 18:00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
Omfattning  
§§ 84 – 122 
 
Närvarande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande      
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) 
Tjänstgörande ersättare 
Georg Guldstrand (M)  för Lars-Gunnar Comén (M)     ej §§ 95-96 
Hans Thornander (KD) för Georg Guldstrand (M) endast §§ 95-96 
Lovisa Gustafsson (M)  för Jolly Bou Rahal (M) 
 
Närvarande ersättare 
Kjell Classon (S) 
Therése Björklund (S) 
Magnus Carlsson (S) 
Bengt Belfrage (C) 
Bengt Wahlgren (L) 
Hans Thornander (KD) ej §101 §§ 103-104 
Jonas Ellerstrand (SD) 13.15-15.30 
  
Övriga närvarande  
Göran Carlsson, tf samhällsbyggnadschef Andrea Zackrisson-Green, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Niklas Lund, bygglovarkitekt 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef   Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt (§115) 
Paulina Bredberg, plansamordnare (§111)  Johan Ekeblom, planarkitekt (§112) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§90) Leila Alves Bonnier, planarkitekt      (§106) 
Agnes Sandstedt, planarkitekt (§108) Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt    (§91-96) 
Robin Enqvist, planarkitekt  Clara Bodin, bebyggelseantikvarie 
Jacob Kastrup Haagensen, planarkitekt (§107) Jonatan Westlin, planarkitekt        (§108) 
Anton Ehrendal, planarkitekt (§109) Sara Aneljung, planarkitekt        (§110) 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Sofia Lindberg, praktikant  
    
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.20 – 17.35 för politisk beredning i partigrupperna.  
Justering och anslag  
Bengt-Arne Bohlin (S) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-03 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla under perioden 2019-04-03 – 2019-04-25. 
 
Underskrifter 
  
______________________________                              _________________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande Bengt-Arne Bohlin, justerare  
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000084 
 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande      
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Georg Guldstrand (M)  för Lars-Gunnar Comén (M) 
Hans Thornander (KD) för Georg Guldstrand (M) endast §§ 95-96 
Lovisa Gustafsson (M)  för Jolly Bou Rahal (M) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000085 
 

Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt-Arne Bohlin (S) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-03 kl 16.00.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000086 
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 
Ärende 9.5 Bevarandeplan tillkommer. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000105

Detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15 
Ärendenummer: BN 2017-290 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att anta detaljplanen, med 
stöd av 2 § i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2015-08-20 § 129).   

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
ändra nuvarande detaljplan med syfte att upphäva tomtindelning och därmed möjliggöra avstyckning. 

Samhällsbyggnadsnämnden tog via delegationsbeslut 2018-08-30 § Pl 2018-11 beslut om att skicka ut 
detaljplanen på samråd. Samrådet pågick mellan 4 september - 2 oktober 2018. Samtliga sakägare 
godkände skriftligen under samrådet att detaljplanen kunde tas med förenklat planförfarande och att 
samrådet därmed blev det enda tillfälle att yttra sig på. 

Planen är upprättad som en ändring på gällande detaljplan P334. Planen har handlagts med enkelt 
planförfarande. Exploatören vill bygga stycka av sin fastighet och bygga en villa på den nya fastigheten. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar anta detaljplanen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med samrådsredogörelse 2018-11-23 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 

Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000106

Detaljplan för Centrum: Hugin 1 
Ärendenummer: BN 2011-1508 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka detaljplanen för granskning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 § 750 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 maj 
2012 §125 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  

Plan- och bygglovschefen beslutade 2016-10-25 § Pl 2016-000016 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 november – den 18 december 2016. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i samrådsredogörelsen.  

Under 2017 fick en annan aktör mandat att koordinera projektet som fastighetsägaren. Planförslaget 
gjordes om med loftgångar och mindre lägenheter. Byggnadsvolymen fick en förändrad gestaltning med 
hänsyn till bland annat bullerproblematiken.  

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 § 133 bestämdes att 
exploateringsförslaget skulle följa planbestämmelserna från samrådsförslaget med hänsyn till byggnadens 
höjder och placering. Samhällsbyggnadsförvaltningen har bearbetat nuvarande granskningsförslaget i 
enlighet med dessa planbestämmelser. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att skicka detaljplanen för 
granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2019-03-15. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000107

Detaljplan för Norrmalm: Hamstern 1 m.fl. 
Ärendenummer: BN 2013-1914 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka detaljplanen för granskning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2014-02-14 § 85 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1. Planuppdraget har initierats av att fastighetsägaren vill 
bygga fler studentbostäder.  

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller stadsplan P402 som vann laga kraft 1973. Planen anger ändamålet småindustri för 
kvarteret Hamstern. Genomförandetiden har gått ut.   

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 § SBN 2014-000127 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten Hamstern 1. Fastighetsägaren har sedan beslut om uppdrag 
begärt att även Hamstern 3 ska ingå i detaljplanen. 

Samråd enligt gamla PBL 5:20 har beslutat på delegation ägt rum under tiden den 24 augusti – den 21 
september 2015. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att skicka detaljplanen för 
granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2019-03-18. 

Upplysningar 
Planarbetet har varit pausat under perioden 2015 till 2019 på grund av Götalandsbanan. 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000108

Detaljplan för Sandared, Viken 4:1 och 6:1 m.fl. 
Ärendenummer: BN2018-1170 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-03-04 i beslut § 82 och § 83 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägarna inkommit med begäran om planändring 
på fastigheterna Viken 4:1, Viken 6:1 samt Sandared 1:70. Fastighetsägarna vill omvandla befintlig 
industrimark till bostäder och i viss mån kontor. 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P512, som fick laga kraft 1964. Gällande detaljplan säger industri och gata 
för det aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen och deltagarna i planbeskedsberedningen ställer sig positiva till en 
utveckling av området. Dock finns det vissa svårigheter med en planläggning som behöver beaktas i 
planarbetet. En flytt av Göteborgsvägen kommer att bli kostsam och ta tid då det är Trafikverkets väg. 
Två ansökningar om planbesked har inkommit men bedöms gemensamt då de angränsar och då de 
sökande har pratats vid och har ett helhetstänk. I dag består området av två industrifastigheter. Förslaget 
syftat till att riva befintliga byggnader och ersätta dem med bostadshus, med möjlighet till kontor närmast 
Göteborgsvägen. Det är positivt för kulturmiljön om byggnadselement sparas på Viken 4:1 om möjligt. 
Marksanering kommer krävas, och beroende på vilka föroreningar som finns kan det bli kostsamt. Gång- 
och cykelväg längs med Göteborgsvägen borde anordnas oavsett om hela eller endast delar av 
planförslagen blir av. Bra att exploatörerna vill få till en strandpromenad längs med strandlinjen, fråga 
om huvudmannaskap för promenaden behöver redas ut under planarbetet. Andra frågor som är viktiga 
att utreda är: buller, markmiljö, och geo, strandskydd, risker och vägflytt. Den sammanfattade 
bedömningen är att det är positivt att inleda ett planarbete som möjliggör att bygga bostäder på platsen 
och förbättra kopplingen till Sandared centrum.   

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Kristian Silbvers (SD) föreslår ett tilläggsyrkande där sökande uppmanas att beakta behovet av en 
mer blandad bebyggelse. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) 
förslag och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras 
med Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 7 Ja 
och 2 Nej.  
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Ja: Lovisa Gustafsson (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Georg 
Guldstrand (M), Maria Oscarson (S), Maj-Britt Eckerström (C), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD), Lennart Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2019-03-04  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Vikens industrifastighet AB 
  Zenit konshantverksmaterial AB 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000109

Detaljplan för Centrum: Vile 7 
Ärendenummer: BN 2018-1536 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
- att detaljplanen ska upprättas tillsammans med detaljplanen för Vile 3 och 4.
- att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav § 86 2019-03-04 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan. Planarbetet behöver samordnas med redan pågående planer i samma kvarter. Begäran grundar 
sig på att fastighetsägaren Sparbanken Sjuhärad AB inkommit med begäran om planändring för 
fastigheten Vile 7. Fastighetsägaren vill genomföra en påbyggnad med två våningar för bostäder eller 
kontor.   

Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P117, som fick laga kraft 1938-04-08. Gällande stadsplan bestämmer att 
markanvändningen får vara bostäder, butik, kontor eller jämförligt ändamål i max fem våningar mot 
Allégatan.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Utformningen är av stor vikt med hänsyn till de kulturhistoriska värdefulla byggnaderna i centrum. 
Takvåningen bör vara indragen från fasadlinjen för att minska påverkan på stadsbilden från gaturummet. 
Påbyggnadens ändamål bör främst vara bostäder, då det skapar bättre trygghet i stadens centrum. Det är 
viktigt att bibehålla andra befintliga ändamål i husen som bland annat kontor och handel. Blandade 
funktioner ger förutsättning för en levande stad under dagens alla timmar. 

Under planarbetet bör befintliga servitut ses över. Buller, dagvatten och luftföroreningar ska undersökas. 
Det krävs parkeringsköp genom avtal med kommunen för att tillgodose det utökade parkeringsbehovet 
med fler bostäder i centrum. Detta behöver förmedlas till exploatören tidigt i planprocessen.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2019-03-04 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000110

Detaljplan för Göta, Blåklinten 1 m.fl. södra Pulsenområdet 
Ärendenummer: BN 2018-1356 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2019-02-18 § 54 beslutat att tillstyrka planbesked för att utveckla Pulsenområdet 
och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva en ny detaljplan. 

Pulsen fastigheter AB har ansökt om planbesked för fastigheten Blåklinten 1 (södra Pulsenområdet) för 
att kunna utveckla för kontor, handel, service och bostäder. 

Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P322, som vann laga kraft 1966-06-29. Gällande detaljplan medger 
industriändamål på Blåklinten 1 och biluppställning på Norsen 8. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
En utveckling av kvarteret Blåklinten stämmer väl med Borås översiktsplan som förespråkar förtätning 
och blandstad med olika typer av ändamål inom centrumzonen. Med sitt industriella arv och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kombination med det centrala och attraktiva läget vid Viskan har 
Pulsenområdet goda förutsättningar att utvecklas. 

I planuppdraget bör tankegångarna utvecklas ytterligare. Det är viktigt att tillvarata möjligheten att öppna 
upp kvarteret som en del i det tänkta parkstråket genom staden. I stadens vision om ett nordsydligt 
sammanhängande parkstråk är Pulsenområdet, med möjlighet att använda och omgestalta gångbron över 
väg 40, en viktig kugge för att länka samman stadsparken i norr med stadsdelarna Göta och Gässlösa 
söder om väg 40. Genom detta stråk tillgängliggörs den fina gamla industrimiljön för allmänheten. Likaså 
är det viktigt att koordinera detaljplanen med pågående planprogram för Södra Centrum (Kvarteret 
Ulysses m fl), så att kopplingarna med mellan dessa områden tas tillvara. Bland annat planeras för en 
strandpromenad utmed Viskans östra sida. Strandpromenaden strålar naturligt samman med 
Pulsenområdet och grönstråket i kvarterets södra hörn, varför det är viktigt att tillvarata denna yta som 
allmän plats. Gestaltningen av kvarteret behöver ses över och anpassas för att skapa ett stadsmässigt 
gaturum mot Nils Jacobsonsgatan och för att öppna upp ett stråk genom kvarteret enligt ovan.  

För att möjliggöra en god boendemiljö i Kv. Blåklinten med avseende på trafikbuller samt för att uppnå 
en effektivare markanvändning bör även fastigheten Norsen 8 inkluderas i detaljplanen. Byggnation av 
parkeringshus och eventuellt kontor i Kv. Norsen kan fungera som avskärmning mot väg 40. Även 
trafikutformningen bör studeras i ett större sammanhang och eventuella trafikåtgärder kan komma att 
inarbetas i detaljplanen.  

Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området 
kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga 
konflikter uppstår gentemot riksintresset. Påbörjande av detaljplanen förutsätter därför att exploatören 
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tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts p.g.a. riksintresset. Exploatören och kommunen ska i 
plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i planarbetet.  

I planarbetet behöver sammanfattningsvis följande frågor särskilt belysas; kulturmiljö och gestaltning, 
parkstråket och säkerställande av allmän plats, övergripande trafikfrågor och koordinering med 
planprogrammet för Södra centrum, trafikbuller och risk från väg 41, byggnation inom Kv. Norsen som 
avskärmning samt riksintresset för Götalandsbanan. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked           2018-09-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-02-18 § 54  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000111

Detaljplan för Norrby: Garvaren 15 m.fl. (Kronängsparken) 
Ärendenummer: BN 2017-1683 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja 
förstudier i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola för 6 
avdelningar på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas 
kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och 
aktivitet - vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för att hitta en effektiv 
markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut § 154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att 
upprätta en ny plan som möjliggöra en utbyggnad av befintlig byggnad för att komplettera med 
ytterligare förskoleavdelningar. 

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut § 136 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran 
om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden vill även trycka på att i 
samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att hitta 
en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 § 300 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2018-09-28pl beslutade planchefen i beslut § 2018-12 via delegation att sända planen 
på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger 
den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 



Beslutsdatum  Sida 63 (74) 
2019-03-28  

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000112

Detaljplan för del av Hestra Parkstad, 
Torpa-Hestra 4:4 m.fl.  
Ärendenummer: BN 2014-1269 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 § 009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan för Torpa-Hestra 4:4. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller samtidigt vikten av 
att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskapet och 
kulturvärdena. Begäran grundar sig på att exploatör 2014-08-22 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att möjliggöra rivning av tidigare skyddad byggnad och 
förtätning med ny bebyggelse.  

Detaljplanen kommer 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 15 
nya lägenheter i nära angränsning kollektivtrafik och rekreationsområden. 

Nämnden informerades i augusti 2018 om att planen skulle ut på samråd under hösten 2018. Det 
kvarstod dock ett antal frågetecken, vilka gjorde att ärendet dragit ut på tiden.  

Detaljplanen planeras att skickas ut på samråd under april 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger 
den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 



Beslutsdatum  Sida 64 (74) 
2019-03-28  

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000113

Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 

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

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt i Borås Stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger 
den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 



Beslutsdatum  Sida 65 (74) 
2019-03-28  

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000114

Allmänhetens frågestund
Föredragningslista: 5. 

Ärendebeskrivning 
Ingen besöker Samhällsbyggnadsnämnden idag. 



Beslutsdatum  Sida 66 (74) 
2019-03-28 

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000115

Information från förvaltningen
Föredragningslista: 6. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

6.1.1 Tillförordnad förvaltningschef Göran Carlsson informerar nämnden om planering 
och uppföljningssamtal med ansvariga kommunalråd, ett försäkringsärende samt 
skickar ut en deltagarlista inför nämndens heldag 11 april.  

6.1.2 Information om inkommen ansökan om rivningslov för godsmagasinbyggnad i 
Viskafors. 

6.1.3 Information om fönsterbyte på de Danska husen i Hestra Parkstad. 
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Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000116 
 

Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser  
 
Föredragningslista: 7.1  
Ärendenummer: 2019-00052  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser”.  
 
Ärendebeskrivning  
Syftet med planen är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en samhällsstörning eller 
extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 
och säkerställer en hög förmåga för att hantera en extraordinär händelse.  
Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt vad som hänt 
och vad som behöver göras och av vem. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser är tänkt 
att fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker förslaget ”Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser” och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Missiv  
Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – Ledning och 
information  
 
Beslutet skickas till:  
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000117

Månadsuppföljning, februari 2019
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00072 

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

Ärendebeskrivning 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner månadsuppföljningen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, februari 2019 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000118

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
Föredragningslista: 9.1  
Ärendenummer: Ciceron 2019-00001 

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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-02-01-2019-02-28 
Delegationslista BI 2019-02-01-2019-02-28 
Delegationslista SB 2019-02-01-2019-02-28 
Delegationslista PL 2019-02-01-2019-02-28 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000121

Meddelanden 
Föredragningslista: 9.4 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

9.4.1 Redovisning av svar på frågor kring uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och 
styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 
2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som 
har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även områdena Trygghet och Folkhälsa lyftas 
fram. Därför har ett antal frågors skickats ut till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och 
Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.  

9.4.2 Namninsamling ”Rädda Mariedalsgatan 11” 
1104 människor har skrivit på denna petition. 

Beslutsunderlag 
PM 2018 Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 
Svar uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 
Underskrifter Mariedalsgatan 11 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000122 
 

Bevarandeplan  
 
Föredragningslista 9.5  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i arbetet med 
Kulturmiljöprogrammet förstärka inriktningen med en tydlig vägledning och rekommendation över 
bebyggelse vars karaktär behöver bevaras. 
 
Ärendebeskrivning  
Bevarandeplan, uppdrag till förvaltningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att i arbetet med Kulturmiljöprogrammet förstärka inriktningen med en tydlig vägledning 
och rekommendation över bebyggelse vars karaktär behöver bevaras och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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