
Samhällsbyggnadsnämnden  
Sida 1 (130) 

 

Protokoll 

Tid och plats  
2021-05-27, kl. 13.15–22.10 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, Stadshuset och på distans via 
Teams 

Ajournering: 14.32–14.38, 15.44–15.50, 17.10–17.15, 18.25–18.30, 19.44–19.49, 20.38–21.10 

Paragrafer  
§§ 150-199 

Beslutande 
Ledamöter  

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande, ej §180 och §181 på grund av jäv 
Lars-Gunnar Comén (M), tjänstgörande ordförande §180 och §181, på distans 
Bengt Bohlin (S), på distans 
Maria Oscarson (S), på distans 
Maj-Britt Eckerström (C), på distans 
Mosa Roshanghias (MP), på distans 
Georg Guldstrand (M), ej §165 och §179 på grund av jäv, på distans 
Lennart Malmerfors (KD) ej §183 och §190 på grund av jäv, på distans 
Kristian Silbvers (SD), på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Kjell Classon (S), tjänstgör för Morgan Hjalmarsson (L) §180 och §181, på distans 
Emma Glad (M), tjänstgör för Georg Guldstrand (M) §165 och §179, på distans 
Hans Thornander (KD), tjänstgör för Lennart Malmerfors (L) §183 och §190, på distans 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Kjell Classon (S), §§150-179, 182-199, på distans 
Therése Björklund (S), på distans 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ej §§180 och 181 på grund av jäv, på distans 
Bengt Wahlgren (L), ej §§180 och 181 på grund av jäv, på distans 
Emma Glad (M), §§ 150-164, 166-178, 180-199, på distans 
Susanne Borssén Josefsson (M), §§177-191, på distans,  
Jessica Halin (SD), på distans 
Hans Thornander (KD), §§150-182, 184-189, 191-199, på distans 

Tjänstepersoner 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  
Julia Goffe, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef 
Elin Hegg, utvecklingsledare, på distans 
Richard Mattsson, stadsarkitekt, på distans  
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, på distans 
Josefine Nyman, administrativ chef, på distans 
Niklas Lund, bygglovsarkitekt, på distans 
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt, på distans 
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Tobias Alves Martins, bygglovsarkitekt, på distans 
Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt, på distans 
Clara Bodin, bygglovsarkitekt, på distans 
Sara Natt Och Dag, bygglovsarkitekt, på distans 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör, på distans 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt, på distans 
Maria Mansfield, plankonsult, på distans 
Sara Aneljung, planarkitekt, på distans 
Elena Eckhardt, planarkitekt, på distans 
Felix Lorentzon, planarkitekt, på distans 
Robin Enqvist, planarkitekt, på distans 
Jonatan Westlin, planarkitekt, på distans 
Johan Ekeblom, planarkitekt, på distans 
Sara Danfelter, ekonom, på distans 
Nathalie Kullberg, planarkitekt, på distans 

Justering och anslag 
Justeringen sker digitalt den 2021-05-31. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under 
perioden 2021-06-01 – 2021-06-23. 

Underskrifter 
Ordförande 
Morgan Hjalmarsson – Digital signering 

Lars-Gunnar Comén § 180 och 181 – Digital signering 

Justeringsperson 

Lars-Gunnar Comén – Digital signering 

Bengt Bohlin § 180 och 181 – Digital signering 

Digitala signaturer finns på protokollets sista sida i den version som förvaras hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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§150 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs.  
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§ 151 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Lars-Gunnar Comén utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Bengt Bohlin 
utses till dennes ersättare. Justeringen sker digitalt 2021-05-31.  
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§ 152 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§183 

Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera 
  
Ärendenummer: BN 2016-1153 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen om samrådsredogörelsen och 
att inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå från att naturområdet norr om föreslagen 
bebyggelse inom Solhem 1 ingår som bostadsändamål (B) men prickmarkeras. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 § 361 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten 
Solhem 1 med bostadsändamål på båda sidor om Syster Toras väg, i stadsdelen Östermalm. 
Sökanden HSB Göta AB fick positivt planbesked med upplysning om att det behövdes en 
översiktlig utredning angående trafik, natur, gestaltning och parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 § 172 att ge positivt planbesked för 
bostäder även inom grannfastigheten Solhem 4, Östermalmsgatan/Ekenäsgatan samt att 
planarbetet för Solhem 4 skulle ingå i det pågående planarbetet för Solhem 1.  

Detaljplanen kommer möjliggöra sammanlagt ca 150 nya lägenheter varav ca 12 radhus med 
parkering i suterräng. Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet 
och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 

Planen har varit ut på samråd 8 februari-8 mars 2021 och med samrådsmöte den 17 mars 
2021. Samrådsredogörelsen finns med som underlag med alla inkomna synpunkter till 
nämnden. 20 remissinstanser, fem sakägare samt en övrig har skickat in yttranden under 
samrådstiden.  

Exploatören HSB Göta yrkar på att de måste äga och förvalta hela fastigheten samt att de inte 
kommer att bebygga Solhem 1 om kravet är att Borås Stad ska äga marken som föreslås som 
allmän platsmark Natur. Fastighetsägaren Västfastigheter menar på att om HSB inte kan 
genomföra projektet kommer det inte bli några bostäder på den aktuella marken. 

En viktig del i detaljplanprocessen är att göra avvägningar mellan enskilda intressen och 
allmänna intressen. Bedömningen i samrådsförslaget är att det går att skapa nya byggrätter och 
samtidigt bevara delar av naturmiljön som allmän platsmark. Det finns en stig genom 
ekbacken som används av de människor som bor och vistas i området idag som även är viktig 
att bevara ur en social hållbarhetsaspekt.  

Förvaltningen föreslår därför att nämnden fattar ett inriktningsbeslut om huvudmannaskap för 
naturmarken som allmän platsmark för att säkra långsiktig tillgänglighet till naturen. 
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Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Exploatören har tagit fram en naturvärdesinventering och skogsvårdsplan vilket mycket väl beskriver 
hur hela det aktuella området kan utvecklas utan att värdefulla naturvärden förfars eller tar skada. 
Svensk Naturförvaltning AB har i sin rapport bland annat slagit fast att: ”Genom att utföra åtgärder 
både i den skog som kommer att få stå kvar efter exploatering och i de områden som exploateras kan 
naturvärden som går förlorade på ett ställe kompenseras på ett annat. Naturvärdet kan till och med öka 
i vissa delar genom naturvårdande åtgärder som naturvårdshuggning och frihuggning”.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser att bostadsrättsföreningen skall äga och förvalta hela fastigheten och 
att den framtagna skogsvårdsplanen skall vara utgångspunkt för hur konstaterade naturvärden bibehålls 
och utvecklas när fastigheten iordningsställs. Allmänheten kommer lika lite hindras att besöka 
naturområdet inom Solhem 1 som vad gäller Solhem 4 som i sin helhet har beteckningen B. 

Jäv 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Yrkanden på sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till ett förslag från Mitt-S att nämnden godkänner 
informationen om samrådsredogörelsen och att inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå från 
att naturområdet norr om föreslagen bebyggelse inom Solhem 1 ingår som bostadsändamål (B) men 
prickmarkeras. 

Sverigedemokraterna yrkar att planarbetet avslutas med följande motivering: Sverigedemokraterna 
bedömer att den pågående detaljplanen fråntar området ett viktigt naturstråk. Miljöförvaltningen avslår 
planförslaget i sin helhet med hänvisning till oro över att naturvärdena inte går att skydda. Detta 
naturområde är av särskild vikt beaktat den vårdverksamhet som finns i närområdet samt att det råder 
brist på rekreationsområden. Att kraftigt minska det begränsade grönområdet ytterligare vore både 
olämpligt samt strider mot Borås Stads Grönområdesplan. Områdets trafikbelastning samt att området 
inte utgör en del av den prioriterade utbyggnadsstrategin som har fastslagits av Borås Stad utgör 
ytterligare grund för att planuppdraget avslutas. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Presentation 2021-05-10 Information 
Samrådsredogörelse 2021-05-10 Information 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
   Fastighetsägaren Solhem 1 
   Sökanden Solhem 1 och Solhem 4 
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§184 

Detaljplan för Östermalm, Grönfinken 1 
 
Ärendenummer: BN 2020-2452 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att utformning och exploateringsgrad ska studeras noggrant med 
utgångspunkt från den omgivande kulturhistoriska bebyggelsen i det fortsatt arbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att utöka 
planarbetet för Grönfinken 1 med Solhem 2. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2022.  

Plankostnadsavtal ska upprättas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tillstyrkte 2021-05-17 planbeskedet. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastighet Grönfinken 1. 
Fastighetsägaren vill förtäta och möjliggöra flerbostadshus, studentbostäder samt en 
bottenvåning med butik och/eller service för området. 

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 
Området är inte tidigare planlagt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till bostäder på platsen men gestaltning, höjder och 
placering av byggnader måste studeras noggrant. Med hänsyn till värdefulla kulturhistoriska 
villaområden som omger fastigheten norr, väst och söder om fastigheten ska föreslagna höjder 
sänkas och exploateringsgraden minskas. Byggnader inom fastigheten måste även ta hänsyn till 
de inverterade spridningsstråk som passerar genom delar av området, mellan 
Östermalmsparken och Glasögonsjöarna. Entré och tillgänglighet till Östermalmsparken ska 
säkras. 

Buller, geoteknik, markmiljö och solförhållanden bör utredas i planarbetet, fler utredningar 
kan bli aktuella.  

Förslaget överensstämmer med Borås Stads gällande översiktsplan.  
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Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Kommunstyrelsen tillstyrkte 2021-05-17 planbeskedet. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 
inkommit med begäran om planändring för fastighet Grönfinken 1. Fastighetsägaren vill förtäta och 
möjliggöra flerbostadshus, studentbostäder samt en bottenvåning med butik och/eller service för 
området. Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till bostäder på platsen men gestaltning, höjder och 
placering av byggnader måste studeras noggrant.  

I samband med planarbete med Solhem 1 och 4 har fastighetsägaren till Solhem 2 framfört önskemål 
om att detaljplanen utökas med deras fastighet för att möjliggöra bostäder och/eller vårdboende inom 
Solhem 2. Detta önskemål inkom försent för att kunna inarbetas i den planen. Istället kan 
möjligheterna undersökas om Solhem 2 kan arbetas in i detaljplanen för Grönfinken 1. Fastighetens 
närhet till väg 40 kommer att innebära fler utredningar, bland annat buller och risk. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum  

Presentation 2021-05-27 
Ansökan om planbesked och bilagor 2020-12-08 
Kommunstyrelsens skrivelse 2021-05-17 

Avgift 
Planbesked, stor åtgärd: 30 000 kr.  
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Yrkanden på sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att nämnden beslutar att ge positivt planbesked och att 
nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att 
utformning och exploateringsgrad ska studeras noggrant med utgångspunkt från den omgivande 
kulturhistoriska bebyggelsen i det fortsatt arbetet.  

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till ett tilläggsförslag från Mitt-S att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att utöka planarbetet 
för Grönfinken 1 med Solhem 2. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det inte finns några andra förslag och att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag. 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att en detaljplan för områdets tas fram. Sverigedemokraterna 
vill dock redan nu betona vikten om att exploateringsgraden ej blir för stor samt att man tillser att 
befintliga grönområden snarare utökas än att minskas. Vår avsikt är att den detaljplan som skall arbetas 
fram skall så göras med utgångspunkt att skapa en mycket god boendemiljö för de boende och området 
i stort. Den nya detaljplanen skall dessutom långsiktigt bidra till en ökad trygghetskänsla. 
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Sökande planbesked 
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§185 

Detaljplan för Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera 
 
Ärendenummer: P 2006-000002 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd. 

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-08-18 att godkänna ett planprogram och ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Bosnäs (P2/06). 

Byggnadsnämnden beslutade 2006-04-06 i beslut BN § 93/06 att uppdra åt 
Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan. Stadsbyggnadskontorets planchef beslutade 
2008-05-30 i beslut PL § 9/08 att sända detaljplanen på samråd. Efter samrådet 2008 stannade 
planarbetet upp. Ett annat VA-saneringsområde prioriterades och ärendet har därför varit 
vilande i många år. 

I verksamhetsplanen för 2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återuppta 
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Bosnäs. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 i beslut § 392 att godkänna 
information om detaljplanen.  
Bosnäs är beläget 9 km sydväst om Borås centrum vid Funningevägen och sjön Bosjön. 
Området byggdes ut som ett sommarstugeområde med kommunala arrendetomter på 60-70-
talet. Inom planområdet finns 210 fastigheter. Idag är Bosnäs ett omvandlingsområde med 
85% permanentbostäder och kommunen planerar därför att ansluta området till kommunalt 
vatten och avlopp (VA). Med anledning av VA-utbyggnaden tas en ny detaljplan fram i syfte 
att ytterligare underlätta för permanentboende. Detaljplanen ger möjlighet att bygga större hus 
och flera fastigheter får möjlighet att utöka sin tomtyta. I detaljplanen tillskapas 35 nya 
kommunala småhustomter.  

Detaljplanen syftar vidare till att stärka friluftslivets intressen genom att införa kommunalt 
huvudmannaskap för den kommunägda naturmarken och att möjliggöra att en av de tre 
badplatserna blir en allmän badplats med god tillgänglighet. 

Gatorna i Bosnäs får fortsatt enskilt huvudmannaskap. En samfällighetsförening ansvarar för 
det lokala gatunätet. Gatunätet utökas med fler gator till de nya tomterna. Kommunen sköter 
förnärvarande områdets huvudgata Funningevägen av hävd, men har för avsikt att lämna över 
skötseln till en samfällighetsförening.  

Planförslaget stämmer väl med Borås Stads översiktsplan. Bosnäs pekas ut som en ort av lokal 
betydelse, vilket ger stöd för en viss utveckling av bostäder. Inriktningen i översiktsplanen är 
att kommunalt VA ska byggas ut och att nya bostäder ska understödja en kostnadseffektiv 
utbyggnad. Föreslagen ny allmän badplats stämmer väl med översiktsplanens inriktning om att 
värna och utveckla friluftslivet i stråket Funningen – Bosnäs. 
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Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Plankarta 2021-05-27 
Planbeskrivning 2021-05-27 
Illustrationskarta 2021-05-27 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§186 

Planprogram för kvarteret Nornan  

Ärendenummer: BN 2013-001756 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända planprogrammet för samråd. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-03 i beslut § 285 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att studera kvarteret Nornan 1 i form av ett planprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-11-14 i beslut § 371 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera kvarteret i ett planprogram. 

Syftet med planprogrammet är att översiktligt utreda förutsättningar, ta fram en eller flera 
målbilder och strukturer för kvarteret, ta fram planeringsprinciper, studera möjligheten att 
utveckla verksamheterna i området samt utveckla nya och slutligen undersöka 
parkeringsmöjligheter och möjligheten att anlägga ett p-däck.  

Planprogrammet innehåller en genomgång av programområdets och närområdets 
förutsättningar. Dessa sammanställs sedan och tillsammans med en genomgång av lämpliga 
användningar, placering av byggnader och en ny tunnel utgör de planeringsprinciperna för 
programområdet. Planeringsprinciperna formulerar ett kvarter som tar vara på dess unika 
utformning och läge. De tar bland annat fasta på de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, 
prioriterar befintliga stråk, kompletterar närområdet med en park och hänvisar 
parkeringsplatser under eller över mark, men inte i markplan. Principerna konstaterar också att 
läget intill Kungsleden innebär stora begränsningar i kvarterets utformningsmöjligheter på 
grund av det buller, de låga luftvärden samt den negativa påverkan på sociala värden som 
leden orsakar. En ny tunnel längs Stora Brogatan under Kungsleden är viktig för att koppla 
samman bebyggelsen öst och väst om leden samt för att stärka det välanvända stråket längs 
Stora Brogatan. Lämpliga användningar är exempelvis kommunal administration, lokaler för 
gymnasium, parkering, förskola och grönytor. Utifrån planeringsprinciperna presenteras två 
olika programförslag som utgör exempel på hur kvarteret kan utvecklas.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Planprogram 2021-05-27  

Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att nämnden beslutar att sända planprogrammet på samråd. 

Sverigedemokraterna yrkar att nämnden återremitterar planprogrammet till förvaltningen för att bättre 
ta hänsyn till följande aspekter: 
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Områdets grönområde skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt och att eventuella inskränkningar 
skall kompenseras, helst i närområdet, för att bevara ett så stort naturinslag i stadsmiljön som möjligt. 

Planprogrammet berör förskoleplatser och nämndens uppfattning är att varken förskola eller 
grundskola är lämpliga i det aktuella området. Dels på grund av avståndet till lekplatser samt närheten 
till en av Borås mest trafikerade vägar, dvs Kungsleden. Planprogrammet bör därför tydligt visa att 
dessa verksamheter ej är lämpliga. 

Liggande förslag till detaljplan är otydligt vad som gäller beträffande parkeringsplatser vilket måste 
förtydligas. Det sker hänvisningar till både Hugin och Nötskrikan vilket blir missvisande då dessa 
parkeringsplatser försvinner i och med de nya byggrätter som har beslutats. Underjordisk parkering bör 
vara förstahandsvalet vilket bör utredas. Planprogrammet bör också tydligt stipulera att antalet 
parkeringsplatser skall täcka behovet från hela området samt med viss reserv för framtida förtätningar. 

Sverigedemokraterna önskar att planprogrammet tydligare stipulerar vikten och åtgärderna för att 
säkerställa att området upplevs som en mycket säker och trygg plats även över tid. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna 
Vi ser positivt på intentionen att utveckla kvarteret Nornan, men vill betona vikten av att ett antal 
synpunkter tas med vid vidare beredning av ärendet. 

1. Vi menar att det är angeläget att en byggnation ut mot Kungsleden och Stadshuskvarteret inte skapar 
ett instängt område inne i Nornan som kan uppfattas otrygg framförallt kvälls- och nattetid. Liv och 
rörelse måste gestalta Nornan även när verksamheter upphört för dagen. T ex bra om restaurang/café 
verksamhet kan komma tillstånd i kvarteret. 

2. Det bör övervägas om det är rätt att bebygga hörnet mot Stadshuset på ett sådant sätt så att en 
otrygg sluten miljö riskerar att skapas. Vidare bör huskroppen ut mot Kungsleden inte bygga barriärer 
utan att det medges passage mellan gata och innergård i Nornan på 1-2 ställen. 

3. Prioritet ett bör vara att tillskapa ett bra och funktionellt Campusområde för Bäckängsgymnasiets 
verksamhet. 

4. Parkeringssituationen måste lösas på ett tillfredsställande sätt. En underjordisk p-lösning är att 
föredra. 

5. Viktigt att Borås Stads framtida behov av förvaltningslokaler först ses över i ett långsiktigt perspektiv 
innan man bygger fast sig i kontorslokaler i Nornan för stadens räkning. Angeläget att flexibilitet 
medges vad gäller hur olika lokaler i områden kan nyttjas på sikt. 

6. Det bör utredas huruvida det är rimligt att lägga förskoleverksamhet i kvarteret. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§187 

Detaljplan för Lundaskog, del av Viared 7:3, Lundåsen bostäder 
(etapp 2) 
 
Ärendenummer: BN 2018-000658 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

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. 

Delen rörande mottagningsstationen antogs 2020-05-28 av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden informerades 2020-06-25 om ändring av syfte från verksamheter 
till bostäder för del av det ursprungliga planområdet. 

Planens syfte är att möjliggöra för cirka åtta nya bostäder i Lundaskog som är anpassade till terrängen 
och omgivningen. Detta innebär en mindre påverkan på befintligt bostadsområde i Lundaskog och en 
barriär bestående av natur mellan bostäderna och industriområdet Sandlid/Ramnaslätt kan finnas kvar. 
Området finns i kuperad terräng vilket innebär att bostäderna behöver anpassas till terrängen och 
omgivningen. Bostäderna planeras på 200 meters avstånd från närliggande industri som bedöms vara 
ett tillräckligt avstånd. Platsen lämpar sig för bostäder då det är en komplettering av ett befintligt 
bostadsområde i ett kollektivtrafikstråk. Inkomna synpunkter gällande samrådsförslaget finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2021-05-27  
Samrådsredogörelse 2021-05-27  
Planbeskrivning 2021-05-27  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§188 

Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera 

Ärendenummer: BN 2015-399 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 med flera (idag Horngäddan 8), då 
gällande detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna inrymma de tänkta 
volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 i beslut §121 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut §144 att sända detaljplanen för 
samråd. Samrådet pågick 18 maj - 21 juni 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Samrådsredogörelse 2021-05-27  
Planbeskrivning 2021-05-27  
Plankarta 2021-05-27  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
  



Beslutsdatum  Sida 116 (130) 
2021-05-27 

  

§189 

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera  

Ärendenummer: BN 2015-0887 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för en andra granskning.  

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 
Ny granskning görs på grund av det långa tidsförlopp som gått sedan den första granskningen 
under början av 2018. Exploateringsavtalen antogs av kommunstyrelsen under april 2020 där 
nya aktörer trädde fram för att säkra genomföranden av detaljplanen. På detta sätt får även 
sakägare och grannar möjlighet att ta till sig informationen på nytt och yttra sig om planen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-06-25 § 224 och även tidigare 2020-05-28 
§ 165. Detaljplanen blev överklagad och båda antaganden upphävdes av Mark- och 
miljödomstolen 2021-03-17 mål nr P 3245-20 och P 5010-20. I övrigt överklagades även detta 
beslut 2021-03-30 till Mark- och miljööverdomstolen som inte gav prövningstillstånd till 
klaganden 2021-04-21 mål nr P 3875-21. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 i beslut § 326 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan innebära en 
betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. Granskningstiden pågick 
under tiden 18 december 2017- 2 februari 2018. Inkomna yttranden och remissvar ledde till att 
detaljplanen kompletterades med ytterligare utredningar. Planens innehåll vad avser 
markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 § 352 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för området. Planchefen beslutade 2017-03-17 §PI 2017-0004 via 
delegation att sända planen på samråd. Planförslaget var på samråd under tiden 20 mars - 27 
april 2017. Berörda sakägare underrättades om samrådet. Under samrådstiden var detaljplanen 
anslagen i Stadshuset och handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida. Inkomna 
yttranden ledde till att detaljplanen reviderades på några punkter och kompletterades med 
utredningar.  
 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 § 390 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram 
en ny detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera, Rosendalsgatan/Neumansgatan. 
Fastighetsägaren ansökt om att omvandla befintligt verksamhetsområde till bostadsområde. 
Det föreslagna konceptet för området innehåller en blandad bebyggelse med både 
flerbostadshus på 3-7 våningar samt radhus. Sammantaget föreslås cirka 530 bostäder. 
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Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att detaljplanen godkänns för granskning. 

Sverigedemokraterna yrkar att nämnden beslutar att återremittera detaljplanen. Sverigedemokraterna 
anser att detaljplanen bör inkludera en mer blandad bebyggelse där enbostadshus ingår i inslaget. En 
större blandning av boendeformer och förmodligen också i ägandeformer vore till fördel för området. 
Liggande förslag upplevs ha en mycket hög exploateringsgrad med negativ inverkan för boendemiljön. 
Sverigedemokraterna önskar se större inslag av rymd och grönska för att högre prioritera boendemiljön 
före maximerad förtätning. En något lägre exploatering skulle även mildra det ökande trafiktrycket som 
riskerar att bli problematiskt. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2020-03-25 rev 2021-05-12 
Plankarta 2020-03-25 rev 2020-06-15  
  (grundkarta 2021-04-15) 
Utlåtande 2020-03-25 rev 2021-05-12 

 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium   
 Alhem Fastigheter AB 
 Magnolia Projekt AB 
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§190 

Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och 17 med flera 

Ärendenummer: BN 2015-000932 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
2015-05-21 inkom fastighetsägaren med ansökan om planbesked för att ändra gällande 
stadsplan för Glesvingen 17 från industriändamål till bostäder. Syftet med ansökan var att i 
befintlig byggnad bygga smålägenheter (högst 35 m2).  

Kommunstyrelsen meddelade sig 2015-10-12 §333 positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden 
prövar möjligheten att ändra planen.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
ändra gällande plan.  

Under arbetet med ny detaljplan för Glesvingen 17 har även Glesvingen 12 på 
fastighetsägarens initiativ kommit att inkluderas i planarbetet. Syftet är att även på denna 
fastighet möjliggöra för bostäder.  

2018-09-27 informerades nämnden om kommande samråd. 

2018-12-19 fattades via delegationsbeslut § Pl 2018-15, beslut om att sända planen på samråd. 
Samrådstiden pågick den 20 december 2018 - den 24 januari 2018. 

2020-11-19 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen för granskning (§ SBN 
2020-372). Granskningstiden pågick 30 november 2020 - 6 januari 2021. 

Jäv 
Lennart Malmerfors (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2021-05-27  
Planbeskrivning 2021-05-27  
Plankarta 2021-05-27  

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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§ 191 

Information från stadsarkitekten 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattson och biträdande stadsarkitekt Fredrik Hjelm informerar om kommande 
projekt. 

Alisa Zetterström, bygglovsarkitekt, informerar om pågående bygglovsärende på Byttorps hörn. 
Bygglovsbeslutet kommer fattas på delegation. 

Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt, informerar om inkommen bygglovsansökan på fastigheten 
Hussvampen 1.  
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§ 192 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar bland annat om presidiets deltagande på workshop 
om Socialt Hållbart Borås och kommunalrådsberedning om den nya järnvägen. Ordförande har deltagit 
på Chalmers bygglunch om platsutveckling och Borås Möts om bland annat Staden vid parken. 
Presidiet har intervjuats inom ramen för den pågående utredningen om förbättrad samverkan.  



Beslutsdatum  Sida 121 (130) 
2021-05-27 

  

§ 193 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om att nämnden i ett par detaljplanärenden kommer få ta ett 
inriktningsbeslut mellan planuppdrag och beslut om samråd i syfte att involvera nämnden mer i tidiga 
skeden av planprocessen, för att utvärdera om det skulle vara ett fungerande arbetssätt framöver. 

Jonas Ward informerar även om att det månadsbrev han skriver till förvaltningen framöver även 
kommer komma nämnden till del så att nämnden kan följa aktuella frågor på förvaltningen, samt om en 
rutin som tagits fram för att förtydliga hanteringen av skrivelser ställda till nämnden. Jonas Ward 
berättar även om den omröstningen för att döpa det nya parkstråket genom Borås som kommer pågå 
27 maj – 6 juni.  Namnet kommer sedan offentliggöras på 400-årsfirandet den 29 juni. 

Utvecklingsledare Elin Hegg informerar om pågående revidering av parkeringsregler. 
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§194 

Budgetuppföljning, tertial 1 2021 

Ärendenummer: 2021-156 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per tertial 1 samt att sända 
denna till Kommunstyrelsen. Informationen från plan- och bygglovschefen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Coronapandemin har medfört behov av snabb omställning till att bedriva i princip all verksamhet på 
distans. Samtidigt har den starka byggkonjunkturen inte avtagit som befarat. Istället har antalet 
bygglovsärenden varit rekordhögt och trycket på detaljplaner och lantmäteriärenden är stort. Nämnden 
har därmed inte ställt in eller dragit ner på någon verksamhet på grund av pandemin, utan ställt om och 
fortsatt arbeta i högt tempo. 

Kommunfullmäktige beslutade att ge Samhällsbyggnadsnämnden 2 000 000 kr mer i kommunbidrag 
efter nämndens äskande i budget 2021:1. Nämnden vill möjliggöra utökat deltagande i 
förvaltningsöverskridande planering och projekt inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen, från 
framför allt planenheten, samt ge strukturgruppen medel att genomföra till exempel utredningar vid 
behov. För detta arbete förstärks planenheten med två planarkitekter och konsultstöd upphandlas.  

Nämnden har fått ett nytt uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. En konsult har upphandlats för att genomföra 
utredningen som ska vara färdig under första halvan av 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade också att anta den nya sakersättningstaxan för bygglov. Syftet är att de 
sökande bär de kostnader som genereras för aktuell typ av bygglov. Den nya taxan beräknades i 
budgetarbetet att öka intäkterna med cirka 1 500 000 kr. Intäkten fördelas mellan plan- och 
bygglovsavdelningen och geodataavdelningen. Effekten av den nya taxekonstruktionen kommer att 
utvärderas löpande.  

På grund av det stora antalet inkomna ansökningar om bygglov har handläggningstiden blivit något 
längre. Andel av ansökningar om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut efter åtta veckor 
är 94 % efter tertial 1.  

Ekonomi 

Resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden efter tertial 1 är +5 323 000 kr vilket beror på både högre 
intäkter och lägre kostnader än budgeterat.  

Prognos 
Trenden med många mindre bygglov håller i sig i de beslut som hittills är fattade och det syns ingen 
avmattning i antalet inkommande ärenden, varken för bygglov eller lantmäteri. Intäkterna förväntas 
därför även fortsatt vara högre än budgeterat.  

Övriga kostnader förväntas öka under året. 
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Förutom ökade lönekostnader för de nyanställda planarkitekterna kommer också kostnaderna för 
plankonsulter öka under året då avdelningen fått i uppdrag att arbeta med fler detaljplaner i årets 
verksamhetsplan än vad som varit budgeterat.  

Dessutom tillkommer vissa engångskostnader utanför budget. Bland annat ska ett nytt verktyg för 
webb-GIS köpas in som ska ersätta IntraMap och Boråskartan. Lantmäteriet ska under året byta 
kartsystem och två avdelningar planerar för kommande generationsskifte genom att anställa nya 
medarbetare och få tid till kunskapsöverföring. 

Ökade kostnader i kombination med ökade intäkter gör att Samhällsbyggnadsnämndens förväntade 
resultat för 2021 är 0. 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman redovisar produktionsläget för plan- och 
bygglovsavdelningen med fortsatt stort antal inkommande ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tertial 1 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§195 

Yttrande över revidering av Visionen Borås 2025 

Ärendenummer: 2021-82 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka revideringen av Visionen Borås 2025 och 
översända yttrandet till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit remissversionen av den reviderade visionen Borås 2025. 

Vision Borås 2025 togs fram 2012. Det reviderade förslaget har tagits fram i en process där 
förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, högskola och invånare kunnat framföra sina synpunkter. Det 
arbetet har pågått sedan i augusti 2020. Utgångspunkter för den reviderade visionen har varit att den 
ska omfatta alla som bor, verkar och möts i Borås, att den utgår från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet och att den är skriven i en berättande och beskrivande form. Den reviderade visionen för 
Borås kommer beslutas om i Kommunfullmäktige i september 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 

Missiv 

Information till remissupplagan 

Visionen Borås 2015 - remissversion 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att nämnden beslutar att tillstyrka revideringen av Visionen 
Borås 2025 och översända yttrandet till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna deltar ej i beslut. Även partierna skall inkomma med remissyttrande varvid 
Sverigedemokraterna avser återkomma med ett helhetsgrepp.  

Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna 
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet utan hänvisar istället till våra 
partiorganisationers respektive svar på remissen.   
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§196 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2021-5 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt 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 (bygglov och förhandsbesked) 2021-04-01– 2021-04-30 

Delegationslista BI (startbesked och ingripanden) 2021-04-01– 2021-04-30 

Delegationslista SB (slutbesked) 2021-04-01– 2021-04-30 

Delegationslista PL (planärenden) 2021-04-01– 2021-04-30 

Delegationsbeslut fakturor 2021-04-01– 2021-04-30 

Ordförandebeslut om yttrande till Mark- och miljödomstolen 2021-05-03 

Delegationsbeslut personal, personuppgiftsansvar och utsättning 2021-04-01– 2021-04-
30 
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§199 

Meddelanden 

Ärendenummer: 2021-8 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande skrivelser: 

 

• Åtgärdsvalsstudie Viared inklusive Boråstorpet, 2021-150 

• Handlingsplan för bostadsbyggande 2021-25, 2021-151 

• Revisionsredogörelse för Samhällsbyggnadsnämnden 2020, 2021-153 

• Protokoll förvaltningens samverkansgrupp april 2021, 2021-50 

• Skrivelse från privatperson angående Minerva 4 och 5, BN 2021-431 
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