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Tid och plats  
2020-06-25, kl. 08.03-13.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 201-236 
 
Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande frånvarande 10.20-11.25  
Kjell Classon (S)  ersätter Bengt-Arne Bohlin  
Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C)  från 09.53, på distans, ersätter Maj-Britt Eckerström 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M)  ersätter Jolly Bou Rahal 
Lennart Malmerfors (KD) på distans  
Kristian Silbvers (SD)   
 
Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare  på distans 
Therése Björklund (S), ersättare  från 10.18, på distans 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare  på distans 
Bengt Wahlgren (L), ersättare  till 12.50, på distans 
Emma Glad (M), ersättare  från 08.55, på distans   
Hans Thornander (KD), ersättare   på distans 
Maj-Britt Eckerström (C)  till 12.20  
 
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Julia Goffe, sekreterare  
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef  Elin Hegg, utvecklingsledare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Niklas Lund, bygglovarkitekt 
Andreas Holmqvist, mätningsingenjör  Paulina Bredberg, planarkitekt 
Katarina Bengtsson, mätningsingenjör  Olof Olsson, geodatachef 
Leila A Bonnier, planarkitekt  Tobias Rydlinge, IT/GIS-ingenjör 
Lisa Marklinder, planarkitekt  Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt 
Mohammed Dahir, byggnadsinspektör  Sara Eklund, byggnadsinspektör 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt  Sara Aneljung, planarkitekt 
Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt  Mohamed Ali Mohamed, praktikant, på distans 
Zilka Cosic, planarkitekt  Emelie Stenhammar, praktikant, på distans 
Johan Ekeblom, planarkitekt  Samuel Norberg, praktikant, på distans 
Erika Eliasson, praktikant, på distans    
    
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 12.05 -12.30 för lunch samt 12.50 -13.05 för politisk beredning i partigrupperna. 
  
Justering och anslag 
Mosa Roshanghias utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Lars-Gunnar Comén utses till 
dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-30. Protokollet anslås på kommunens 
digitala anslagstavla under perioden 2020-06-30 – 2020-07-22. 
 
Underskrifter 
 
  
______  ________________________________     ______________________________________  
Morgan Hjalmarsson, ordförande                  Mosa Roshanghias, justeringsperson  
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000201 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande   
Kjell Classon (S)   
Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C)   
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) 
Lennart Malmerfors (KD)   
Kristian Silbvers (SD) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000202 

Val av justeringsperson 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Mosa Roshanghias utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Lars-Gunnar Comén 
utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-30. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000203 

Fastställande av föredragningslista 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000218 

Detaljplan för Centrum, Astern 5 m.fl.  
 
Ärendenummer: BN 2019-001285 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked för Astern 5. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva ärendet i samma detaljplan som för övriga 
delar av kvarteret Astern. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för kvarteret 
Astern, för fastigheterna Astern 2, 3, 6, 7 samt 5. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2021.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet 
med kommande verksamhetsplan för 2021. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Kommunstyrelsen gav 2020-05-25 i beslut § 223 och § 235 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för kvarteret Astern, det vill säga fastigheterna Astern 2, 3, 6 & 7, 
mellan Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan, i enlighet med framtaget planprogram. I samma detaljplan 
ska Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten för Astern 5. 
 
Begäran grundar sig på ett gällande planprogram för Södra Centrum som godkändes 2019-06-27 samt att 
fastighetsägaren för Astern 5 inkom med begäran om planändring för sin fastighet. Fastighetsägaren vill byta 
användning från kontorsändamål till bostadsändamål. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P936, som fick laga kraft 15 oktober 1997. Syftet med planen är att bevara 
befintlig kulturhistoriskt intressant industribebyggelse i kvarteret Astern. Området närmast Viskan frigörs 
från parkering och överförs till parkmark. Gällande detaljplan anger kontor för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan som anger förtätning i centrum. Byggnaden vars 
användning avses ändras i ny detaljplan ligger i centrala Borås Stad i anslutning till Stadsparken och S:t 
Ansgars kyrkogård. Huset är från 1800-talet och är välbevarat såväl exteriört som interiört. Vid ett 
detaljplanearbete är det viktigt att husets kulturhistoriska värden utreds så att det inte förvanskas eller 
försvinner vid en ombyggnad. Det kommer även att krävas en bullerutredning i samband med 
detaljplanearbetet, för att säkerställa en god bostadsmiljö. Intill huset står stora, äldre träd som behöver 
inventeras och eventuellt skyddas genom planbestämmelser med skyddszon. Sammanfattningsvis är det är 
positivt att försöka ändra planen. 
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt 
planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att tilläggsförslaget avslås och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 
Kristian Silbvers (SD) lämnar ett tilläggsförslag att även ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva grundskoleverksamhet för kvarteret 
Astern 2, 3, 5, 6 och 7. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till Kristians Silbvers (SD) förslag.  
 

 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut § 223 från KS 2020-05-25 
Beslut § 235 från KS 2020-05-25 
Ansökan om planbesked  2019-07-02 
Situationsplan 2019-07-02 
Presentation  2020-06-04  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked för Astern 5 skickas separat till sökande. 
 
Avgift 
Planbesked för Astern 5, 10 000 kr.   
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000219 

Detaljplan för Göta, Syrenen 2 och 6 
 
Ärendenummer: BN 2020-000014 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked med undantag för höghuset som anses vara olämpligt 
utifrån gestaltningssynpunkt. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2021.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021. Innan planarbete kan 
startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Kommunstyrelsen gav 2020-05-25 i beslut § 234 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring fastigheterna Syrenen 2 och 6. 
Fastighetsägaren vill förtäta området med flerbostadshus och ändra användningen från 
handel till bostads- och centrumändamål.   
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P757, som fick laga kraft 1984-05-30. Gällande detaljplan 
anger kontor och handel för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Planförslaget är förenligt med gällande ÖP som utpekar Varbergsvägen som ett 
centralt urbant stråk, med en direkt anslutning till det urbana stråket och en central 
placering i respektive stadsdel (Göta) samt närhet till kollektivtrafik har planområdet 
ett bra strategiskt läge för utveckling av en blandad användning för bostäder, 
centrumändamål med mera.  
 
Inskickat förslag visar på en förtätning med bostäder längs Bockasjöstigen och 
Varbergsvägen vilket är positivt, däremot måste volymerna och gestaltningen ses över. 
Förslaget innefattar även ett höghus placerat i direkt anslutning till den Braconierska 
Villan. Höghuset får en stor påverkan på landskapsbilden samt på villan och dess 
omgivning som har ett högt kulturhistoriskt värde. Utifrån en gestaltningssynpunkt 
saknar höghuset kopplingar till sitt närområde och är därmed i högsta grad olämpligt.  
 
Planförslaget innebär att en del av det befintliga grönområdet som är klassificerat 
enligt Grönområdes-planen som klass III tas i anspråk. Under detaljplanarbetet ska 
Älvsborgskullens naturvärden undersökas närmare, hänsyn behöver tas till eventuella 
kompensationsåtgärder.  
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I nuläget finns det en avsaknad av offentliga mötesplatser på Göta och planeringen av 
området måste ta hänsyn till detta. Området runt korsningen Bockasjöstigen-
Varbergsvägen har en central placering i stadsdelen och har potential att utvecklas till 
en betydelsefull knutpunkt för Göta. Stadsrummet bör stärkas genom förtätning med 
centrumändamål i bottenvåningen och en mindre platsbildning.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt 
planbesked med undantag för höghuset och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Ansökan om planbesked 2020-01-07  
Bilagor  2020-01-07  
Projektbeskrivning  2020-01-07  
Beslut från KS 2020-05-25  
Presentation  2020-06-05  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Avgift 
Planbesked, stor åtgärd 30 000 kr.    
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000220 

Detaljplan för Brämhult, Källbäcksryd 1:366   
 
Ärendenummer: BN 2020-000992 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021. Innan planarbete kan 
startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

 

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27  i beslut § 171 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Källbäcksryd 1:366 för bebyggelse. 
Begäran grundar sig på att Borås pastorat inkom med en markanvisningsansökan för 
fastigheten Källbäcksryd 1:366 i Brämhult. De vill uppföra ett flerbostadshus med 
cirka 30 trygghetsbostäder, upplåtelseform hyresrätt, i anslutning till sitt 
församlingshem.  

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P744, som fick laga kraft 15 december 1982. Gällande 
detaljplan anger parkering för det aktuella området och allmänt ändamål för 
församlingshemmet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Kommunstyrelsens bedömning, vilket är 
följande: Trygghetsbostäder är något som det behövs fler av i Brämhult och området 
runt Brämhults torg lämpar sig bra för detta. Byggnadens placering i inskickat förslag 
måste troligtvis revideras, detta bland annat eftersom bilar måste kunna ta sig till AB 
Bostäders parkeringsgarage på fastigheten Källbäcksryd 1:433 och det endast är 
tänkbart med en infart till området från Prästliden. Ett större grepp behöver tas kring 
Brämhults torg för att samordna in- och utfarter, gatustruktur, trafiklösningar, 
parkeringsytor, torg, bostäder, parker och livsmedelsbutik bättre. Detta kommer att 
påverka det framtida detaljplanearbetet, bland annat gällande utformning och innehåll 
av ny bebyggelse och rummet kring denna. Det är önskvärt att möjliggöra 
verksamhets-/ centrumändamål i bottenvåningar för att skapa ett mer levande torg. 
Inom området finns en återvinningsstation. Då det är mycket svårt att hitta nya platser 
för återvinningsstationer så kommer det framtida planarbetets intention vara att denna 
anläggning eller en ny av motsvarande storlek ska vara kvar inom eller i nära anslutning 
till området. Idag arrenderar kommunen ut området för parkering öster om ICA-
butiken till ICA-handlaren och parkeringsområdet väster om Brämhults torg till 
kommunens parkeringsbolag. Planerad byggnation kommer att påverka arrendena och 
parkeringarnas storlek, utformning och upplåtelse. 
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från KS 2020-04-27 
Ansökan 2019-07-01 
Presentation  2020-06-04 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande markanvisning 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000221 

Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7 
  
Ärendenummer: BN 2020-266 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2021.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021. Innan planarbete kan 
startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på 
angiven fastighet för att få möjlighet att upprätta bostäder. Fastighetsägaren vill 
utveckla fastigheten Bogryd 4:7 med ett fristående hus, parhus och/eller radhus som 
harmoniserar med befintlig bebyggelse. 
 
KS beslut 2020-05-25 tillstryker planbeskedet och ger Samhällsbyggnadsnämnden 
möjlighet att pröva en ändring av befintlig detaljplan för fastigheten Bogryd 4:7. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P679, som fick laga kraft 1978-09-18. Gällande detaljplan 
anger allmänt ändamål med en byggnadshöjd på 7,5 för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att förtätning på angiven fastigheten anses 
positivt då området går i linje med översiktsplanens intentioner samt det bidrar till att 
befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivt sätt. Området har även god tillgång 
till kollektivtrafik och service, närmsta busshållplats ligger cirka 150 meter från 
fastigheten och närmsta skola ligger på cirka 900 meters avstånd. Vid planändring är 
det viktigt att se över dagvattenhanteringen då fastigheten har risk för 
vattenansamlingar vid skyfall. Med den sammanfattande bedömningen har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordat positivt planbesked för Bogryd 4:7, 
Svaneholm.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt 
planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Kommunstyrelsens beslut  2020-05-26  
Ansökan om planbesked  2020-02-10 
Presentation 2020-06-25 
 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Avgift 
Planbesked, enkel åtgärd           10 000 kr 
  
 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000222 

Detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl.  
 

 
Ärendenummer: BN 2014-1269 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad 
planhandling där totalhöjden på båda byggrätterna sänks så att max två fulla våningar 
ryms, samt att volymen på hus två minskas så att avståndet mellan hus två och 
befintliga radhus på Sonatgatan 13 ökar. 
 
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. 

Detaljplanenens ambition har varit att anpassa 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 20-24 nya lägenheter i nära angränsning till 
kollektivtrafik och rekreationsområden. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 
den 10 maj - den 14 juni 2019. Detaljplanen var ute på granskning den 5 maj – 26 maj 
2020. 

Vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-09-19 informerades nämnden om 
de synpunkter som framförts från sakägarna i samrådsskedet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att fortsätta planarbetet och ta fram granskningshandlingar med volymer och 
höjder enligt samrådsförslaget. 

Då sakägarna framfört samstämmig kritik i både samråds- och granskningsskede mot 
framförallt byggnadernas storlek och att man inte anser att detaljplanen anpassar 
bebyggelsen till landskap vill förvaltningen innan framtagandet av antagandehandlingar 
informera nämnden om de synpunkter som framkommit under granskningen.  
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) lämnar ett alternativt förslag från Mitt-S-
samverkan som föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
reviderad planhandling där totalhöjden på båda byggrätterna sänks så att max två fulla 
våningar ryms, samt att volymen på hus två minskas så att avståndet mellan hus två 
och befintliga radhus på Sonatgatan 13 ökar. 
 

 

 

 

 

Vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till förslaget. 

Kristian Silbvers (SD) lämnar ett alternativt förslag från Sverigedemokraterna att 
avsluta planuppdraget då samhällsnyttan av att exploatera området ej är tillräckligt 
stora för att väga upp de natur- och kulturhistoriska värden som i sådana fall måste 
förverkas. 

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-06-25 
Utkast Granskningsutlåtande 2020-06-09  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000223 

Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 
 

 

 

Ärendenummer: BN 2018-000658 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 §412 och §413 positivt till att 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen under 
förutsättning att ej störande verksamhet är det som ska etableras på platsen samt att 
Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas i planarbetet.  
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 §252 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att båda 
planbeskedsansökningarna behandlas i en gemensam detaljplan. 

Ett delegationsbeslut togs 2019-10-25 av plan- och bygglovschef att skicka ut 
planförslaget på samråd. 

När planbesked gavs bedömdes bostäder ej lämpligt på grund av närhet till industrier 
med skyddsavstånd. I samrådsförslaget var området föreslagit till ett nytt 
verksamhetsområde där det idag är naturmark. I samrådet inkom flera kritiska 
synpunkter från sakägare samt även Länsstyrelsen gällande en etablering av ett 
verksamhetsområde på naturmarken såpass nära bostäderna i Lundaskog. Efter att ha 
undersökt saken närmare så finns det en möjlighet till viss bostadsbyggnation i 
anslutning till Lundsdalsvägen där skyddsavstånden från närliggande fastigheter be-
döms klaras av. Att möjliggöra för ett mindre antal nya bostäder lämpar sig bättre i 
området och på så sätt kan också en större del av naturområdet fortsatt fungera som 
en barriär mellan bostäderna i Lundaskog och verksamhetsområdet 
Sandlid/Ramnaslätt. Syftet med detaljplanen förändras därför från att medge ej 
störande verksamheter till att medge cirka 5-10 bostäder och att således också bevara 
större delen av naturområdet. 

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

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-06-25  
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000224 

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera   
 
Ärendenummer: BN 2015-000887 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen och att upphäva tidigare beslut §165 
SBN 2020-05-28. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-05-28 §165. Plankartan hade 
korrigerats efter granskningstiden utan att sakägaren blivit hörda. Förvaltningen 
bedömer därför att ett nytt antagande där den tidigare bestämmelsen om 
husutformning i ett kvarter återinförs är lämpligt. Beslutet kan ändras utan att det blir 
till nackdel för någon enskild part (38 § Förvaltningslagen).  
 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§ 390) Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
arbeta fram en ny detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera, 
Rosendalsgatan/Neumansgatan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 2015-05-
19 ansökt om planbesked för fastigheten. Fastighetsägaren vill omvandla befintligt 
verksamhetsområde till bostadsområde. Det föreslagna konceptet för området 
innehåller en blandad bebyggelse med både flerbostadshus på 3-7 våningar samt 
radhus.  
 
Kommunstyrelsen noterar att områdets och bebyggelsens anslutning till sin omgivning 
bör studeras i ett helhetsperspektiv och planområdet bör inkludera även övriga 
industrifastigheter inom kvarteren Åkermyntan. Sammantaget räknar man med 
uppemot 530 bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 (§ SBN 2015-352) Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. 2017-03-17 
beslutade planchefen i beslut §PI 2017-000004 via delegation att sända planen på 
samråd. Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 17 mars 2017 har 
ägt rum under tiden 20 mars - 27 april 2017 och har annonserats i Borås Tidning den 
23 mars 2017. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.  
 
Under samrådet kom det in synpunkter från remissinstanser och några sakägare. 
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några punkter och 
kompletterats med ytterligare utredningar. Planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är i allt väsentligt bibehållet. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 i beslut § 326 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan 
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. 
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Granskningstiden pågick under tiden 18 december 2017 till och med den 2 februari 
2018. Enligt granskningsutlåtande har antagande handlingarna uppdaterats. Planens 
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Gällande plan  
För området gäller Stadsplan nr.162 som vann laga kraft 1946-05-03 
(Stadsplanebestämmelser dat. 1960). Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten 
användas för verksamhet/industri.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och att 
upphäva tidigare beslut §165 SBN 2020-05-28. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att upphäva tidigare beslut §165 SBN 2020-05 och att 
ärendet ska återremitteras till förvaltningen med syfte att omarbeta föreslagen 
detaljplan. Sverigedemokraterna anser att detaljplanen skall justeras på sådant sätt att 
en omdisponering från flerbostadshus till förmån för fler enbostadshus samt fler par-
/radhus skall ske för att åstadkomma en bättre blandning av bebyggelse i området. 
Detaljplanen skulle må väl av en minskad förtätningsgrad och istället använda frigjorda 
ytor för att höja boendekvaliteten i området. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslaget att återremittera ärendet mot 
förslaget att fatta beslut i ärendet idag, och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att upphäva 
tidigare beslut §165 SBN 2020-05-28 och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

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

 

 

 

 

 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling Datum Notering 
Planbeskrivning 2020-03-25  rev 2020-06-15 
Plankarta 2020-03-25 rev 2020-06-15 
Granskningsutlåtande 2020-03-25 rev 2020-0615 
KS yttrande §179 2020-04-27  
SBN beslut §165                                   2020-05-28 
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Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000225 

Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om det kommande arkitekturpolitiska programmet och om kommande projekt i 
Borås Stad. 

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

Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000226 

Rapport från ledamöterna 
 

 

 

 

  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar om deltagande i presidieöverläggningar om Staden i 
parken, ett möte med Göteborgsregionen i projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket 
Göteborg-Borås, kommunalrådsberedning om stationsläget för ny järnväg samt en workshop mellan 
Borås stad och fastighetsägarna om framtidens lokalhyresgäster efter coronapandemin. 

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

Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000227 

Information från förvaltningen  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om förutsättningar inför budget 2021, riskanalysen 2021 och 
månadsuppföljningen för maj. 

Förvaltningschef informerar vidare om att stadsbyggnadsprogrammet Staden i parken har fått en ny tidsplan 
efter presideöverläggningen, då en dialogaktivitet med medborgarna samt en öppen remiss ska genomföras 
under hösten. 

Arbete pågår även med att ta fram en stadsbyggnadstidning som ska utkomma en gång i början av 2021. 
Syftet är att, tillsammans med de andra samhällsbyggande förvaltningarna, informera om det bra arbete 
Borås Stad gör inom stadsbyggnad till alla invånare. 

Förvaltningens krisledningsstab är avvecklad då arbete på distans så långt det är möjligt blivit ett nytt 
normalläge och behovet av kommunikation minskat. Styrning och ledning kan därför återtas av ordinarie 
funktioner. De åtgärder som förvaltningen vidtagit för att minska smittspridning kvarstår. 

Michaela Kleman, plan- och bygglovschef, informerar om förvaltningens förslag att övergå till en 
sakersättningstaxa för plan- och bygglovsärenden. Taxan kommer läggas fram för beslut i nämnden i augusti 
för att sedan beslutas av kommunfullmäktige i november.  

Mohammed Dahir, byggnadsinspektör, informerar om vilka verktyg nämnden har vid ingripandeärenden i 
form av föreläggande, förbud och vite. 
 

 
 

 

  

Sara Eklund, byggnadsinspektör, informerar om skydd mot brandspridning mellan grannar, där SÄRF 
nyligen kommit med ett förtydligande kring uterum och radhus.  

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

Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000228 

Remiss: Utökning av naturreservatet Rya åsar  
 
Diarienummer: Ciceron 2020-300 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen Utökning av naturreservatet Rya åsar. 
 

 

 

 

  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett förslag till en utökning av naturreservatet Rya åsar från 
Kommunstyrelsen på remiss. Förslaget innebär att nuvarande naturreservat utökas med cirka 12 ha vid 
Björbobacken. Kompletterande föreskrifter och skötselplan har tagits fram. Syftet med reservatet är att 
värna om områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består och förstärks, 
bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt, återskapa och bevara kulturhistoriskt 
intressanta miljöer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen då 
förslaget förefaller som en naturlig utökning av reservatet. Förvaltningen ser även positivt på att det här kan 
bli den nya entrén till området.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker remissen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag till yttrande 
Beslutsunderlag Rya Åsar utökat reservat 
Karta 1. Detaljkarta Utökning av NR Rya åsar 
Bilaga 1Skötselplan utökning av Rya åsar 
Bilaga 2 Finansiering utökning av Rya åsar 
Bilaga 3 Fastighetsförteckning utökning av Rya åsar 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000229 

Remiss: Yttrande över begäran om medgivande till undantag från 
krav på bygglov enligt PBF (2011:338)  
 
Diarienummer: Ciceron 2020-332 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge sitt medgivande till undantag från krav på bygglov för 
bullerskydd (plank) enligt ansökan med stöd av 14 b § Väglag (1971:948). 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot en remiss från Trafikverket. Remissen är kopplad till Trafikverket 
Region Västs arbete med att upprätta ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 41 på delen Fritsla-
Kråkered i Borås och Marks kommuner. Remissens syfte är att kommunens medgivande till undantag från 
krav på bygglov för bullerskärm enligt PBF 6 kap. 2 § (2011:338) önskas. 

I vägplanen föreslås vägnära skyddsåtgärd för fastigheterna Stenastorp 1:8 och Skintagärde 1:5. Åtgärden är 
en vall (l=180 m, h= 1,5 m över väg) med en bullerskärm ovanpå (del 1 - längd 140 m, h= 1,5 m/ del 2 – 
längd 40 m, h=2,0 m). Bullerskärm föreslås för att begränsa intrång på fastigheterna. Högre vall skulle ge 
mer intrång.  

Bedömning 
Enligt Väglag (1971:948) 14 b § får berörd kommun under samråd för vägplan medge att undantag görs från 
krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att de föreslagna bullerplanken är lämpliga ur 
bullersynpunkt med hänsyn till boendemiljön på fastigheterna Stenastorp 1:8 & Skintagärde 1:5. Det 
bedöms vara lämpligt att undanta dessa från krav på bygglov så möjligheten att sätta upp dessa bullerskydd 
kan säkerställas i samband med att vägplanen vinner laga kraft.  
 

  

 

  
  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden ger sitt medgivande till undantag 
från krav på bygglov för bullerskydd (plank) enligt ansökan, och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandes förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Begäran om medgivande undantag från bygglov 
Bilaga 1 plankarta 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Trafikverket 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000230 

Remiss: Yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och 
vägplan 
Diarienummer: Ciceron 2020-333 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den i vägplanen föreslagna avvikelsen från gällande detaljplan 
1490K-P1207 bedöms utgöra en liten avvikelse som inte strider mot detaljplanens syfte. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot en remiss från Trafikverket. Remissen är angående ett förslag till 
vägplan för ombyggnad av väg 41 på delen Fritsla-Kråkered i Borås och Marks kommuner.  

Projekteringsarbetet pågår och visar att den tänkta vägplanen kommer att avvika från gällande 
detaljplan ”Rydboholm 1:451 m. fl, EMC Sobacken”, 1490K-P1207. Avvikelsen består i att 
den gamla anslutningen till Sobacken tillåts vara kvar trots att detaljplanen inte tillåter utfarter 
på sträckan. Då utfarten utgör nödinfart för räddningstjänsten etc. så anser Trafikverket att är 
att betrakta som en mindre avvikelse som inte strider mot detaljplanens syfte. 

Enligt Väglag (1971:948) 14 § får väg inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med 
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den föreslagna avvikelsen är att betrakta 
som en liten avvikelse samt väl motiverad ur säkerhetssynpunkt. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att den i vägplanen 
föreslagna avvikelsen från gällande detaljplan 1490K-P1207 bedöms utgöra en liten avvikelse 
som inte strider mot detaljplanens syfte, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Begäran om yttrande över mindre avvikelse 
Bilaga 1 avvikelse detaljplan 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Trafikverket 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000231 

Revidering av delegationsförteckning 
 
Diarienummer: Ciceron 2020-171 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den reviderade delegationsförteckningen med redovisade 
tillägg. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen presenterade på sitt sammanträde 2020-05-11 flera åtgärder med anledning av att 
anmälan av bisysslor inte efterföljts. En av dessa punkter var att komplettera sin delegationsordning med 
punkten: förbjuda bisyssla. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att göra samma komplettering i 
sin delegationsordning. 

I förslag till reviderad delegationsförteckning för Samhällsbyggnadsnämnden har därför punkten Förbjuda 
bisyssla lagts till under rubriken Allmän handling, personuppgiftsansvar, ekonomi och personal. Delegat för beslut att 
förbjuda bisyssla är avdelningschef och delegationsbeslutet rapporteras till Samhällsbyggnadsnämnden vid 
nästkommande ordinarie sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner den reviderade 
delegationsförteckningen med redovisade tillägg, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsförteckning 
Förslag till reviderad ordning för anmälan av delegationsbeslut 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §189 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000232 

Månadsuppföljning, maj 2020 
 
Diarienummer: Ciceron 2020-314 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för maj samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet maj 2020. Nämndens 
och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner månadsuppföljningen för maj och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, maj 2020 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  



Beslutsdatum  Sida 75 (81) 
2020-06-25  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000233 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Diarienummer: Ciceron 2020-94 
 
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 beslutar att lägga delegationslistorna till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2020-05-01 – 2020-05-31 
Delegationslista BI 2020-05-01 – 2020-05-31 
Delegationslista SB 2020-05-01 – 2020-05-31 
Delegationslista PL 2020-05-01 – 2020-05-31 
Delegationsbeslut upphandlingar 2020-05-01 – 2020-05-31 
Delegationsbeslut anstånd och förlängd betaltid för fakturor 2020-05-01 – 2020-05-31 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  



Beslutsdatum  Sida 81 (81) 
2020-06-25  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000236 

Meddelanden  
Diarienummer: Ciceron 2020-00210 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
Kulturprogram 2020-2023 
Ciceron 2020-336 

Kulturnämnden har antagit ett nytt kulturprogram för perioden 2020-2023. Dokumentets målbild är att 
kulturen i Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. Utifrån det 
insamlade materialet från genomförda workshops har tre övergripande strategier utkristalliserats som 
innebär att kulturen ska vara närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, dvs. 
vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje strategin handlar om att 
kulturen också ska fungera utmanande genom innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck. 
 

 

 

 

 

Intern kontroll 2019 
Ciceron 2020-342 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas redovisning av intern kontroll 2019. 

Budgetramar 2021 
Ciceron 2020-343 
Kommunstyrelsen har fastställt budgetramar för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kulturprogram 2020-2023 
Beslut KS - Intern kontroll 2019 
Beslut KS - Budgetramar 2021 
Budgetramar 2021 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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