
Samhällsbyggnadsnämnden  
Sida 1 (82) 

 

Protokoll 

Tid och plats  
2021-03-25, kl. 13.15-19.52 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, Stadshuset och via Teams 
Ajournering: 15.45-15.55, 16.20-16.30, 19.07-19.20 

Paragrafer  
§§ 78-112 

Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), förste vice ordförande, via Teams 
Bengt-Arne Bohlin (S), andre vice ordförande, via Teams 
Maria Oscarson (S), via Teams 
Maj-Britt Eckerström (C) från kl. 13.44, via Teams 
Mosa Roshanghias (MP), via Teams 
Georg Guldstrand (M), via Teams 
Lennart Malmerfors (KD), via Teams 
Kristian Silbvers (SD), via Teams 

Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare, via Teams 
Therése Björklund (S), ersättare, från kl. 14.58, via Teams 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare, via Teams 
Bengt Belfrage (C), ersättare, till kl. 19.20, via Teams 
Bengt Wahlgren (L), ersättare, till kl. 19.09, via Teams 
Emma Glad (M), ersättare, från kl. 15.30, via Teams 
Susanne Borssén Josefsson (M), ersättare, från kl. 16.18, via Teams 
Hans Thornander (KD), ersättare, via Teams 

Övriga närvarande 
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  
Julia Goffe, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef 
Elin Hegg, utvecklingsledare, via Teams 
Richard Mattsson, stadsarkitekt, via Teams  
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, via Teams 
Josefine Nyman, administrativ chef, via Teams 
Tobias Alves-Martins, bygglovarkitekt,  via Teams 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt, via Teams 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt, via Teams 
Clara Bodin, bygglovarkitekt, via Teams 
Helena Persson, byggnadsinspektör, via Teams 
Abdullahi Hussein Ali, byggnadsinspektör, via Teams 
Paulina Bredberg, planarkitekt, via Teams 
Jacob Kastrup Haagensen, planarkitekt, via Teams 
Lisa Marklinder, planarkitekt, via Teams 
Anton Löberg, planarkitekt, via Teams 
Johan Ekeblom planarkitekt, via Teams 
Jacob Thörnblad, lantmäterichef, via Teams 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt, via Teams 
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Justering och anslag 
Justeringen sker digitalt den 2021-03-30. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla 
under perioden 2021-03-31 – 2021-04-22. 

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. 

  



Beslutsdatum  Sida 3 (82) 
2021-03-25 

  

Inledning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) inleder mötet med att rikta ett stort tack till de tjänstepersoner 
som arbetat med stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken som nu antagits av 
Kommunfullmäktige. Ett speciellt tack riktas till Paulina Bredberg och Felix Lorentzon, 
planarkitekter, Richard Mattson, stadsarkitekt och Anton Spets, stadsträdgårdsmästare.   
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§78 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs.  
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§ 79 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Lennart Malmerfors utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Maj-Britt 
Eckerström utses till dennes ersättare. Justeringen sker digitalt 2021-03-30.  
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§ 80 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§98 

Detaljplan för Centrum, Elektra 5 med flera 

Ärendenummer: BN 2020-002419 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2022.  

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-22 § 88 att tillstyrka planbeskedet och uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan.  

Bsv arkitekter och ingenjörer AB ansöker åt fastighetsägaren till Elektra 5, Åtta hus AB, om 
att ta fram en ny detaljplan för Elektra 5 och del av Innerstaden 1:1. Syftet är att utöka 
restaurangverksamheten i källarplanet ut mot vattnet genom att bygga en ny inglasad 
uteservering. Befintlig uteservering har byggts utan lov och det är inte möjligt att bevilja lov 
i efterhand eftersom uteserveringen inte är planenlig. Fastighetsägaren har ritat ett förslag 
på ombyggnation av uteserveringen som kräver att en ny detaljplan tas fram. 

Kommunstyrelsen framhåller i ärendet att vid ett eventuellt planarbete är det viktigt att 
säkerställa en tillräcklig bredd på gångvägen vid Viskan för att den inte ska upplevas som 
privat. Gångvägen bör även säkras som allmän plats. Vidare bör detaljplanen ta ett 
helhetsgrepp om fastigheten för att kunna stärka stråket längs Viskan och längs 
Västerbrogatan.                

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

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P1080, som fick laga kraft 2006-08-17. Syftet med planen var 
att möjliggöra en ny byggnad för designcenter och bostäder på fastigheten Elektra 5, att 
skapa ett nytt gångstråk utmed Viskan samt skydda de kulturhistoriska värdena för Elverket 
och Brännerigården.  

Gällande detaljplan anger centrum, bostäder (ej i markplan), transformatorstation och 
parkmark för det aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att positivt planbesked bör ges. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Kommunstyrelsens bedömning om att 
detaljplanen bör ta ett helhetsgrepp om fastigheten, men anser att även kringliggande gatu- 
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och parkmark ska tas med. En anledning till det är att kunna stärka både stråket längs 
Viskan och stråket längs Västerbrogatan och i förlängningen Södra Kyrkogatan. Ytterligare 
anledningar att ta med hela fastigheten är att kunna sätta varsamhets- och 
utformningsbestämmelser på befintlig byggnad och tillkommande utbyggnader samt att se 
över och ordna de stråk- och parkytor där soptunnor med mer står placerade idag. 
Sammanfattningsvis accepteras inte förslaget som exploatören lämnat in rakt av. Det är 
viktigt att under planarbetet studera hur långt uteserveringen får sticka ut mot 
Västerbrogatan för att uteserveringen inte ska hindra det allmänna stråket.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Presentation 2021-03-08 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-02-22  
Ansökan om planbesked 2020-12-03  

Avgift 
Planbesked, medelstor åtgärd: 15 000 kr. 

Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Sökande planbesked 
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§99 

Detaljplan för Hässleholmen, Reven 6 och 1, Marklandsgatan 

Ärendenummer: BN 2020-002384 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2022.  Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2021-02-08 i beslut § 66 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplan och tillåta den ökade exploateringen på Reven 1 och 6.  

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på fastighet 
Reven 6 och 1. Fastighetsägaren vill bebygga en parkeringsplats inom sin fastighet Reven 6 med 
lägenheter i tre volymer i ca fem våningar.  

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

Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P333, som fick laga kraft 1967-08-11. Syftet med planen var bostäder, 
bilparkering och allmänt ändamål. Gällande detaljplan anger bilparkering samt park för det aktuella 
området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till bostäder på platsen. Förslaget överensstämmer med 
Borås Stads gällande översiktsplan.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Presentation 2021-03-25 
Planansökan 2020-11-30   
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-02-08 

Avgift 
Planbesked, medelstor åtgärd: 15 000 kr. Faktura för planbesked skickas separat till 
sökande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Sökande planbesked 
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§100 

Detaljplan för del av Lundby 1:1, Erikslundskolan  

Ärendenummer: BN 2020-856 

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samrådshandlingarna 
inarbeta skrivningar som förtydligar betydelsen av skolans gestaltning utifrån byggnadens 
inverkan på området. Byggnaderna ska därför utformas med hög arkitektonisk kvalitet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samrådshandlingarna 
inarbeta skrivningar om idrottshallens funktion som mötesplats och trygghetsskapande 
faktor i området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detta beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 i beslut § 178 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Lundby 1:1, Erikslundskolan.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-05-28 i beslut § 170 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

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

Behovet av elevplatser i staden är stort. Erikslundskolans upptagningsområde visar på ökat 
behov, samtidigt som skolan ligger i en framtida expansiv del av staden. I detaljplanen 
behöver byggrätten för skolbyggnaden utökas och tillräckligt stor yta för skolgård 
säkerställas. 

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan 
och idrottshallen. På så sätt kan elevkapaciteten öka från en skola med F-6 och 7-9 med en klass per 
årskurs till 2-5 klasser per årskurs, vilket innebär en elevkapacitetsökning från ca 430 elever till ca 
850 elever.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen och 
lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till ett tilläggsförslag från Mitt-S, se bilaga 3. Mitt-S 
föreslår att uppdra åt förvaltningen att inarbeta skrivningar om att byggnadens ska hålla hög 
arkitektonisk kvalitet och om idrottshallens funktion som mötesplats i samrådshandlingarna, samt 
att detta beslut även expedieras till Lokalförsörjningsnämnden. 

Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att det inte finns några andra förslag och att nämnden 
beslutar att bifalla tilläggsförslaget. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum  
Presentation 2021-03-11   

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Lokalförsörjningsnämnden 
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§101 

Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19 

Ärendenummer: BN 2018-1754 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-09 § 171 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Räveskalla 1:19.  

2020-11-30 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut (§ PL 2020-002821) på att skicka ut 
detaljplanen på samråd. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Begäran grundar sig på att privata fastighetsägare 2018-10-29 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att omplacera gällande u-område (avsett för 
ledningar under mark). Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett 
enbostadshus.   

Fastigheten, Räveskalla 1:19 ligger i stadsdelen Sjömarken intill Viaredssjön cirka 6 kilometer väster 
om Borås stad. Enligt översiktsplanen är Sjömarken är en ort av lokal betydelse och området ligger i 
ett utvecklingsstråk som ska binda samman Borås stadskärna med Sandared. Under planarbetet 
studeras att den nya bebyggelsen passar in i områdets karaktär. Detaljplanen kommer möjliggöra ett 
enbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering  
Plankarta 2021-03-04 
Planbeskrivning 2021-03-04 
Samrådsredogörelse 2021-03-04 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§102 

Detaljplan för del av Sjömarken, Backabo 2:119  

Ärendenummer: BN 2014-000092 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §490 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har 
inkommit med en ansökan om planändring för att kunna stycka av sin fastighet och uppföra 
ytterligare ett enbostadshus.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut §13 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om positivt planbesked.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30 i delegationsbeslut §PL 2020-000752 att 
detaljplanen sänds för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11§.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 i beslut §395 att detaljplanen godkänns för 
granskning och att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära betydande miljöpåverkan. 
Granskningstiden pågick 23 december – 29 januari 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts i 
ett utlåtande.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2021-03-25  
Plankarta 2021-03-25  
Utlåtande 2021-03-25  

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

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut: 
Kommunens anslagstavla  
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§103 

Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 med flera 

Ärendenummer: BN 2014-001269 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

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

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

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

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

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

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

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

2020-03-26 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen för granskning (§ 
SBN 2020-000084). 

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

2020-06-25 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad 
planhandling vilken skulle tillåta max två våningar samt att avståndet ökar mellan hus två 
(det södra) och radhusen på Sonatgatan 13. 
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2020-11-19 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen för en andra 
granskning. (§ SBN 2020-000373) 

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

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Kristian Silbvers (SD) yrkar att inte anta detaljplanen. Lennart Malmerfors (KD) yrkar bifall till 
Kristian Silbvers (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt yrkande mot Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande att anta detaljplanen. 

Reservationer 
Kristian Silbvers (SD) och Lennart Malmerfors (KD) reserverar sig till förmån för Kristian Silbvers 
(SD) yrkande.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2021-03-25  
Planbeskrivning 2021-03-25  
Plankarta 2021-03-25  

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

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut: 
Kommunens anslagstavla  
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§ 104 

Information från stadsarkitekten 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm informerar om inkommen 
bygglovsansökan på fasighet Minerva 4 och 5. 

Stadsarkitekt Richard Mattson informerar om kommande bygglov för Gässlösaskolan. 

Bygglovarkitekt Henrik Abbestam informerar om inkomna bygglovsansökningar på Knapen 1 och 
Fristad prästgård 1:100. Byggloven på Fristad prästgård 1:100 kommer fattas på delegation.  
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§ 105 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) rapporterar från analysdagarna med alla presidier och 
förvaltningschefer i Staden och från planerings- och uppföljningsmötet om årsredovisning och 
budget med presidiet, berörda kommunalråd och controller. 

Ordförande informerar om att samråd för detaljplan för Solhem genomförts via Teams och några 
medborgare deltog för att lämna synpunkter. 

Ordförande och förvaltningschef har även besökt namnberedningens senaste möte. 

Presidiet har deltagit på SKR:s presidiedagar för plan- bygg- och miljönämnder. 

Ordförande uppmanar alla ledamöter som inte gjort det att gå Borås stads miljöutbildning. 
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§106 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om att tilldelningsbeslut nu fattats på delegation om 
konsult för genomförande av utredningen om förbättrad samverkan mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mark- och exploateringsavdelningen, Strategisk samhällsplanering 
och Miljöförvaltningen (avseende strandskydd). 

Jonas Ward bjuder in nämnden till utbildningen om Socialt hållbart Borås den 14 april.  

Jonas Ward informerar även om att samverkan pågår med Trafikverket kring hur stationen i Borås 
utmed den nya Götalandsbanan skulle kunna utformas utifrån de förslag på stationslägen som finns. 

Utvecklingsledare Elin Hegg informerar att de olika föreslagna korridorerna för Götalandsbanan nu 
har fastställts som riksintresseanspråk vilket påverkar hanteringen av detaljplaner och bygglov i de 
utpekade områdena.   

Administrativ chef Josefine Nyman presenterar upplägget för budgetdagen den 14 april.  

Lantmäterichef Jacob Thörnblad informerar om att beslut fattats på kommunala 
lantmäterimyndigheten om vilken nivå på taxa som ska tas ut vid lantmäteriförrättningar, baserat på 
Lantmäteriets taxa.  

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman rapporterar att det under 2021 hittills inkommit ett 
rekordhögt antal bygglovsansökningar och även stort antal tillsynsärenden. 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman informerar om att beslutet om att anta detaljplan för 
Bergsäter, Åkermyntan 5 har upphävts av Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen kommer därför 
nu genomgå ny granskning.  

Förvaltningschef Jonas Ward informerar om att detaljplanen för Gässlösaskolan är på gång. 
Preliminär tidsplan är antagande i maj. 

Stadsantikvarie Fredrik Hjelm och bygglovarkitekt Clara Bodin ger en lägesrapport från den 
pågående bebyggelseinventeringen.  
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§107 

Yttrande över regional avfallsplan 2021-2030 

Ärendenummer: 2021-42 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen Regional avfallsplan 2021-2030 och 
översända yttrande till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått förslag till regional avfallsplan 2021-2030 på remiss. 
Kommunerna i Boråsregionen (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda) samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan. Den regionala 
avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-2030 som nu är på remiss har 
arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en projektledare 
och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till 
projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från alla åtta 
kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i avfallsplanen. Under 
framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i kommunerna. 

Kommunstyrelsen sammanställer remissvaren och skickar ett gemensamt svar till Boråsregionen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till avfallsplanen som helhet och har tagit fram ett förslag 
till yttrande med några mindre kommentarer.  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv 
Remiss: Regional avfallsplan 2021-2030 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§108 

Månadsuppföljning februari 2021 

Ärendenummer: 2021-109 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet per februari 
2021. Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning SBN, februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§109 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2021-5 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2021-02-01– 2021-02-28 

Delegationslista BI 2021-02-01– 2021-02-28 

Delegationslista SB 2021-02-01– 2021-02-28 

Delegationslista PL 2021-02-01– 2021-02-28 

Delegationsbeslut upphandling och fakturor 2021-02-01– 2021-02-28 

Delegationsbeslut personal och yttrande 2021-02-01– 2021-02-28 
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§ 112 

Meddelanden 

Ärendenummer: 2021-8 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

Attestregler för Borås Stad 
2021-80 

Kommunfullmäktige har beslutat om nya attestregler som ersätter det tidigare attestreglementet. 
Attestreglerna ingår som en del av kommunens interna kontroll och syftet är att säkerställa 
rättvisande redovisning och minska risken för att oegentligheter förekommer. 

Borås Stads cykelstrategi 
2020-400 

Kommunfullmäktige har beslutat om Borås Stads cykelstrategi. Strategin har tidigare varit på remiss 
hos Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2021 
2021-78 

Kommunstyrelsen har antagit nämndbudget och reviderad investeringsbudget för 2021. 

Beslut om Office 365 
2021-74 
Kommunstyrelsen har beslutat att inleda planeringen för införande av Office 365. Frågor rörande 
personuppgiftsbehandlingar efter den s.k. Schrems II-domen anses kunna hanteras. 

Protokoll förvaltningens samverkansgrupp 
2021-50 

Förvaltningens samverkansgrupp, där fack och arbetsgivare möts, träffas varje månad. Protokoll från 
februari biläggs. 

Beslutsunderlag 
Attestregler Borås Stad 

Borås Stads cykelstrategi 

Nämndbudget 2021 

Skrivelse Kommunstyrelsen - Sammanvägd bedömning Office 365 

Protokoll FSG februari 2021 
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