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Tid och plats  
2018-06-28, kl 08.00 – 16:00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 

Omfattning  
§§ 154 – 194 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande 
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Mosa Roshanghias (MP) för Thomas Svensson  
Andreas Tammjärv (M) för Maj-Britt Eckerström 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Eva Brodd (V)  fram till 15.00 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jonas Ellerstrand (SD)  ej närvarande 10.00-12.45 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef      Göran Carlsson, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Liza Lindmark, nämndsekreterare 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Paulina Bredberg, plansamordnare 
Jacob Thörnblad, lantmäterichef  Afshin Ghafoori, planarkitekt (§§ 172-173) 
Elin Hegg, verksamhetsutvecklare  Alisa T Zetterström,bygglovsarkitekt (§§161-162 ) 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 165-167)  Agnes Sandstedt, planarkitekt  
Tony Bergsten, byggnadsinspektör  Diddi Carlsson, praktikant (§§ 169-171) 
Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 177-179)  Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt (§ 183) 
Elena Eckhardt, planarkitekt (§§ 180-182)  Anton Löberg, praktikant (§ 176) 
Sara Aneljung, planarkitekt  Lina Zachrisson, praktikant  
Johannes Böhm, praktikant  Niklas Lund, bygglovsarkitekt (§§ 157-160)  
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 11.45–12.45 för lunch och mellan 15.00–15.30 för politisk 
beredning i partigrupperna.   
 
Justering och anslag 
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen sker 
direkt efter mötet i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla 
under perioden 2018-06-29 – 2018-07-20.  
 
Underskrifter 
  

________________________________________ 
Kjell Classon, ordförande 
 
________________________________________ 
Lennart Malmerfors, justerare  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000154 
 
 
 
Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Mosa Roshanghias (MP)   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Andreas Tammjärv (M) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000155 
 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lennart Malmerfors (KD) väljs att justera dagens protokoll och Kristian Silbvers (SD) väljs till dennes 
ersättare. Justeringen sker direkt efter mötet i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal. 
 
 
. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000156 
 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000169 
 
 
 
Detaljplan för Sjömarken: Backabo 2:158 (Sjöhagen)  
 
Föredragningslista: 3.1. 
Ärendenummer: BN 2017-615 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 172 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158 (Sjöhagen).  
 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-05-11 i beslut § SBN 2017-000131 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2017-11-29 beslutade planchefen i beslut pl 2017-0000012 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 dec 2017 – den 12 jan 2018. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-19 i beslut § 2018-000102 att godkänna samrådsredogörelsen 
som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan 
samt att sända planen för granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 30 april – den 3 juni 2018. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-06-15 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut:  Kommunens anslagstavla 
   
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 40 (72)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000170 
 
 
 
 
Detaljplan för Sandhult: Kyrkebo 1:30  
 
Föredragningslista: 3.2. 
Ärendenummer: BN 2017-1225 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-18 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring Kyrkebo 
1:30. Fastighetsägaren vill bebygga området med fyra-sex bostadsrättslägenheter i två våningar och med 
gemensam parkering och lokaler. Den sammanlagda bruttoarean uppskattas till ca 700-1000 m2. Fortsatt vill 
sökanden att byggnaderna ska utformas med hög teknisk standard vad avser energisnålhet, 
värmeåtervinning, mm. Väganslutning till den gemensamma parkeringen föreslås ske genom en förlängning 
av Furuvägen. VA-anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan ske alternativt till Furuvägen eller 
Björkvägen. 
 
Gällande detaljplan 
Området är utanför detaljplanelagt område. Angränsande detaljplan P542 (laga kraft 1966) anger 
bostadsändamål, fristående hus vid det aktuella området. Syftet med planen var att möjliggöra byggnation.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Området är beläget centralt i Sandhult och det är positivt att fortsätta bygga kring den sammanhållna 
bebyggelsen. Sökanden vill bygga fyra till sex lägenheter i flerbostadshus/radhus på fastigheten Kyrkebo 
1:30 vilket bidar till mer blandad bebyggelsestruktur i Sandhult.  
 
Om ett planarbete inleds är det viktigt att studera och skriva avtal för att lösa vägar och angöring till 
området inom Kyrkebo 1:30 och 1:18.  
 
I planarbetet behöver byggnadernas placering studeras så de inte försämrar tillgången till stigar och leder. En 
biotopskyddsdispens för stenmuren kommer att krävas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskedsansökan  2017-07-03 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-06-18  
 
       forts. 
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Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000171 
 
 
 
Detaljplan för Tullen: Lyran 4  
 
Föredragningslista: 3.3. 
Ärendenummer: BN 2017-1621 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal 
upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-18 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring Lyran 4. 
Fastighetsägaren vill upphäva fastighetsindelning för garagebyggnad på fastigheten. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P630 och Tomtindelning 1583K-BN78/1960, som vann laga kraft 1974 
respektive 1960. Syftet med planen var att utöka arealen av befintligt byggnadskvarter med cirka 1600 
kvadratmeter från Kolarskogen i avsikt att säkerställa erforderlig mark för redan utförda garage- och 
parkeringsplatser. Ytterligare utfyllnad av tomten avses ej bli utförd. Gällande detaljplan säger 
garageändamål för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget enligt ansökan anses lämpligt. Upphävning av tomt- och fastighetsindelning kan genomföras med 
förenklat planförfarande och även utav Lantmäteriet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Tomtindelningsbestämmelser är idag en del av detaljplanen. Endast tomtindelningen upphävs vid 
planändringen. Detaljplanens syfte och övriga planbestämmelser förändras inte.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskedsansökan  2017-09-21 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-06-18  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000172 
 
 
 
Upphävande av tidigare beslut: del av Kyllared, Kyllared 1:90 
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2017-1107 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tidigare beslut för detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90 § 
2018 - 000132 SBN 2018-05-24, upphävs samt att ett nytt beslut om antagande tas på ordinarie 
nämndmöte 2018-06-28. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 24§ ska kommunen skicka granskningsutlåtandet eller 
meddelande om var detaljplanen och dess innehåll finns tillgängligt till de sakägare som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda innan antagandet av en detaljplan. Förvaltningen missade att skicka ut 
meddelandet om granskningsutlåtandet i laga tid. På grund av detta formaliafel under ärendehanteringen 
föreslås att föregående beslut för detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90, upphävs samt att ett nytt 
beslut om antagande tas den 28 juni 2018. Efter det att granskningsutlåtandet skickats ut har inga ytterligare 
synpunkter inkommit. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska upphäva tidigare beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000173 
 
 
 
 
Detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90 
 
 
Föredragningslista: 3.5. 
Ärendenummer: BN 2017-1107 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 i beslut § 374 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja två 
detaljplaner. Syftet är att undersöka möjligheterna för kommunal verksamhet på två tomter i Kyllared och 
Sörmarken. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-06-29 i beslut § 161 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Kyllared. Den 17 oktober 2017 beslutade planchefen via 
delegationsbeslut §011 från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på samråd. Samrådet ägde 
rum den 18 oktober - 22 november 2017. Detaljplanen reviderades efter inkomna yttranden från samrådet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut § 057 att godkänna samrådsredogörelsen som sin 
egen samt att skicka detaljplanen för granskning. Granskningen ägde rum den 29 mars - 30 april 2018. 
Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-05-24 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 
 

Kungörelse av beslut  Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000174 
 
 
 
 
 
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken  
 
 
Föredragningslista: 3.6. 
Ärendenummer: BN 2017-1683 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Paulina Bredberg informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen.  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000175 
 
 
 
 
Detaljplan för Myrås: Myrås 1:163 m.fl.  
 
 
Föredragningslista: 3.7. 
Ärendenummer: 2018 BN 2018-871 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl. Detaljplanen ska möjliggöra utökning av 
Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6 skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. 
Tillfälliga paviljonger tas bort samt befintlig byggnad ”Snökulla” rivs. Planen ska ha högsta prioritet och kan 
fram till nästa års prioriteringar i planavdelningens verksamhetsplan ersätta planuppdraget för den tredje 
förskolan Norrby, som fortfarande inte är klar för att kunna påbörja detaljplan. Begäran grundar sig på att 
Grundskolenämnden har framställt ett behov till Lokalförsörjningsnämnden att utöka elevkapaciteten till 4-
parallellig skola F-6.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller byggnadsplan P305 som vann laga kraft 1958. Gällande detaljplan för det aktuella 
området anger att fastigheten Myrås 1:163 får bebyggas för allmänt ändamål i maximalt 3 våningar, men för 
fastigheten Myrås 1:107 saknas planbestämmelser då detta område uteslutits i byggnadsplanen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Då området sedan 50-talet hyst grundskoleverksamhet och då behovet av högre elevkapacitet är stort, anses 
planerad utökning vara lämplig inom planområdet. Friytorna för skolan är idag ca 40 m² per elev och 
kommer med den ökade elevkapaciteten och utbyggnationen att vara ca 20 m² per elev.  
 
Då Miljö- och Konsumentnämnden 2018-05-22 har beslutat om att följa riktvärden från Naturvårdsverket 
om god ljudkvalitet på skolor och förskolors utevistelseytor, bör planområdets bullerförutsättningar 
undersökas i planarbetet.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att nämnden inte beviljar uppdraget att upprätta detaljplan. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden bifaller ordförandes förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag 
med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 
       forts. 
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Ja: Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Tommy Josefsson (V), Kjell Classon (S), Lars-Gunnar 
Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Andreas Tammjärv (M) och Lennart Malmerfors (KD)  
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Protokollsanteckning från Kristian Silbvers (SD)  
Anledningen till att vi väljer att rösta nej är på grund av följande;   

• Trafiksituationen för området är redan idag ansträngt och vi bedömer att en ökning av elevantalet med över 50% inte 
är görbart utan att orsaka ännu större trafikproblem och minskad trafiksäkerhet som följd.  

• Vi anser att det är betydligt klokare och mer kostnadseffektivt att inte ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med en 
ny detaljplan för Myråsskolan. Vid behov av ökad elevkapacitet är det bättre att resurser ifrån början läggs på att 
etablera en ny skola. Att placera en skola på exempelvis Svensgärdet eller annan lämplig plats ger ett totalt sett bättre 
elevupptagningsområde med färre transporter som följd.   

 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen  2018-06-04  
 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000176 
 
 
 
 
Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, 
(Bultastensparken) 
 
Föredragningslista: 3.8. 
Ärendenummer: BN2017-1152 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera förskola på Sörmarken samt höra Förskolenämnden. Lokalförsörjningsnämnden 
kunde, efter positivt besked från Förskolenämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om 
detaljplan.  

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-12-13 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny 
plan för att möjliggöra en ny förskola med 6 avdelningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 § 351 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och 2018-01-04 § Pl 2 beslutade plansamordnaren via delegation att skicka planen på 
samråd. Samrådet pågick mellan 4 januari 2018 och 8 februari 2018. Inkommande synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Planens syfte är att skapa byggrätt för en ny förskola inom området genom att ersätta den nuvarande 
användningen naturmark med användningen skola. I denna skall även beteckningarna vård och bostäder 
ingå för att möjliggöra för andra former av verksamhet vid förändrade behov. Syftet är också att fortsatt 
hålla parkområdena tillgängliga och välskötta, samt att förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan 
naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken samt mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken. I 
och med planens genomförande ska kompensationsåtgärder vidtas för de förlorade naturvärdena i området.  

På plankartan har en mindre justering av planområdets omfattning gjorts. Egenskapsområden har också 
lagts till för att säkerställa att vissa befintliga träd sparas på området. Förutom avsnitt om bullerutredning 
och kompensationsåtgärder har endast mindre tillägg och omformuleringar lagts till i planbeskrivningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka detaljplanen på granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med bilagor och samrådsredogörelse                                2018-06-14 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000177 
 
 
 
 
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan 
 
 
Föredragningslista: 3.9. 
Ärendenummer: BN 2011-1495 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Det pågående planarbetet påbörjades 2011 och var uppe på nämnden som ett informationsärende 2011-11-
10. Ett markanvisningsavtal skrevs 2011-02-17 mellan Borås Stad och Peab, vilket förnyades i februari 2016. 
Då Samhällsbyggnadsförvaltningen aldrig hade fått något formellt uppdrag att upprätta detaljplanen gav 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-24. Plan- bygglovschefen 
beslutade via delegation 2017-10-02 § Pl 2017-10 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 4 oktober - 5 november 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. I 
samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del 
utgår ur planen inför granskning eftersom den tänkta bebyggelseutformningen har visat sig svår att anpassa 
till platsen avseende natur och terräng. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka detaljplanen på granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Lennart Malmerfors (KD) föreslår att ärendet skall återremitteras. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Lennart Malmerfors (KD) förslag och finner 
att nämnden bifaller ordförandes förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Lennart Malmerfors (KD) 
förslag med Nej. Omröstningen utfaller med 4  Ja och  5 Nej. 
 
Ja: Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Tommy Josefsson (V) och Kjell Classon (S)  
 
Nej: Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Andreas Tammjärv (M) och Lennart Malmerfors (KD) 
och Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt Lennart Malmerfors (KD) förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig den röd-gröna gruppen. 
 
Förslag till återremiss från Lennart Malmerfors (KD) 
Återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för bevarande av det gröna 
stråket samt ersättning av tidigare befintliga parkeringar. 
 
       forts. 
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Planförslaget har inte beaktat bevarandet av det gröna stråket i grönområdesplanen och bör inte sändas ut 
på granskning. Minst en byggnad bör tas bort först. 
 
De ytor som nu används för parkering bör också ersättas eftersom det redan är brist på parkeringar inom 
det befintliga bostadsområdet. 
 
Texten i följande två stycken finns i de utsända handlingarna:  
Det gröna stråket har klass 2.  Det gröna stråket är även utpekat i naturinventeringen som är  gjord inför 
denna plan  samt  en  naturinventering  inför exploatering vid Tokarpsberg, öster om planområdet.  I den 
utredningen har viltstråk identifierats som koppling mellan Borgareskogen och Tokarpsberg genom aktuellt 
 planområde. Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden som klassas i grönområdesplanen 
kompenseras.  Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en 
balans uppnås. Ingreppen i naturmarken går inte att kompensera inom den kvarvarande naturmarken inom 
planområdet.  Storlek på Gröna stråk ska vara minst 20  meter, se Grönområdesplan. 
 
Naturskyddsföreningen är kritisk i sitt remissvar. 
I område 2 bör endast två av  de planerade byggnaderna uppföras. Den byggnad, som ligger mest  österut 
genom vars  tomt  viltstråket;  Tokarpsberg – sagavallen  – område 2 - område 1 går, bör ej uppföras. 
Grönområdet blir annars för smalt för djuren  att förflytta  sig i med stora huskroppar på  ena sidan och 
Ynglingagatan på  andra sidan. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-06-18. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000178 
 
 
 
Detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl, Borås Stad 
 
Föredragningslista: 3.10. 
Ärendenummer: BN 2016-612 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget 
- att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18)   
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 i beslut § 513 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-03-22 i beslut 
§ 78 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att nämndens förslag 
tillstyrks av Kommunstyrelsen. 
 
2017-12-11 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-13 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet 
pågick under tiden den 19 december 2017 – den 28 januari 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
en samrådsredogörelse.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-19 i beslut § 101 att godkänna samrådsredogörelsen som sin 
egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att 
sända planen för granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 27 april – den 25 maj 2018. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-06-20 
 
Upplysningar 
Samtal har förts med Trafikverket om vad som krävs för att kommunen ska kunna anta planen i juni. 
Därför antas endast en del av planen i juni och resterande del när ett avtal finns på plats angående åtgärder 
som krävs för att lösa den framtida trafiksituationen på Nabbamotet. Justeringar i gränser för vad som 
kommer att antas kan komma att göras efter möte med Trafikverket 2018-06-21. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 
Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000179 
 
 
 
 
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7  
 
 
Föredragningslista: 3.11. 
Ärendenummer: BN 2017-1955 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att  
ändra detaljplanen för att möjliggöra ett högt bostadshus på Morfeus 5 och 7. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill bygga ett höghus i 24 
våningar. Kommunstyrelsen skriver att den arkitektoniska utformningen och byggnadens höjd/våningsantal 
särskilt bör studeras.  
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P803, som vann laga kraft 1987. Gällande detaljplan säger bostad och handel 
för det aktuella området i 3-4 våningar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
En ny byggnad på platsen anses som lämplig utifrån kommunens visioner och översiktsplan, då en 
förtätning här bidrar till att nå stadens mål om fler boende i centrum samt en blandad stad, både vad gäller 
funktioner och upplåtelseformer. Platsen vid Knalletorget ligger i kantzonen av kvartersstaden och möter 
besökare som kommer västerifrån. Knalletorget är en viktig plats som entré in till stadskärnan från 
resecentrum. Därför är den arkitektoniska utformningen av en byggnad här av högsta vikt. Vilken höjd som 
är lämplig måste utredas i ett tidigt skede utifrån stadsbild, skuggbildning, buller och vindförhållanden. Vid 
eventuell planläggning behöver även geoteknik, markmiljö, trafik och dagvatten/släckvatten och möjlighet 
till parkeringsköp utredas. Då byggnaden är placerad i ett viktigt stråk för gående behöver den allmänna 
platsmarken utökas, för att säkerställa stråket även efter byggnation. En eventuell ombyggnad av Stadsbron 
bör utredas i samband med en eventuell planläggning. Behovet av en centralt belägen förskola finns redan 
idag och kommer att bli än mer angeläget i och med planförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Protokollsanteckning från Bengt Wahlgren (L) 
När stadskärnan skall förtätas torde såväl politiker som tjänstemän vara överens om att inte arkitektoniskt störa den så 
kallade rutnätsstaden – kvartersstaden med höga hus, i detta fall högre än ca 7-9 våningar.  

       forts. 
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Morfeus 5 och 7 ligger definitivt inom rutnätsstaden. Detta innebär enligt min bestämda uppfattning att planarbetet gällande 
det aktuella området skall ta sikte på byggnader om ca 7-9 våningar.  

Målet för stadens förtätning kommer sannolikt att nås ändå med hittills gjorda och planerade förtätningsprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-05-07  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000180 
 
 
 
 
Detaljplan för Kristineberg, Halleberg 13 
 
 
Föredragningslista: 3.12.  
Ärendenummer: BN 2017-2012 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till när 
planarbetet kan starta i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019. Innan planarbete kan startas ska 
plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2018-06-18 beslutat att tillstyrka ansökan om planbesked och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.  
 
Willhem AB har ansökt om planbesked för byggnation av 250-300 hyreslägenheter i flerbostadshus, lokaler 
och handel i bottenvåningarna mot Lars Kaggsgatan och vid behov en förskola. I området finns idag ca 900 
hyreslägenheter. 
 

Gällande detaljplan: 
För området gäller detaljplan P355, som vann laga kraft 1969-06-18. Gällande detaljplan medger byggnation 
av i första hand bostäder 3-6 våningar, utifrån i detaljplanen bestämda huslägen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:  
Ansökan stämmer väl med riktlinjerna i översiktsplan för Borås om förtätning av staden. Området ligger i 
förlängningen av det urbana stråket genom Druvefors, där byggnation kan bidra positivt till att skapa en 
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och Dammsvedjan till centrala staden.  
 
Kristineberg är väl försörjt med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser. Vid översyn av områdets 
disponering av gårds- och parkeringsytor bör förutsättningarna för hållbart resande och möjligheten att 
minska parkeringsbehovet tas tillvara genom att premiera Mobility managementåtgärder. 
  
En detaljplan har nyligen startats upp för intilliggande fastighet Gisseberget 1, på andra sidan Lars 
Kaggsgatan (nuvarande Kristinebergs centrum), vilken syftar till att riva centrumhuset och ersätta det med 
nya lokaler och bostäder. Kristinebergs centrum är en viktig mötesplats i stadsdelen och bör i och med en 
nybyggnation förstärkas och göras attraktivare. Det finns olika möjligheter till placering av ett nytt centrum, 
antingen på fastigheten Gisseberget 1 som idag, på fastigheten Halleberg 13 eller i skärningspunkten av de 
båda fastigheterna. För att utreda lämplig utformning och placering av ett nytt centrum, samt behov av 
centrumfunktioner, behöver en gemensam strukturskiss tas fram i ett tidigt skede och utgöra underlag för 
de två olika detaljplanerna. 
Exploateringen kan medföra behov av ytterligare barnomsorg och det behovet ska bevakas i planarbetet.  
 
    forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked           2017-12-01 
Förslag till beslut från kommunstyrelsen 2018-06-18  
 

 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000181 
 
 
 
 
Detaljplan för Brämhult, Främgärde 1:18 
 
 
Föredragningslista: 3.13. 
Ärendenummer: BN 2017-2080 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen med begäran om att planbesked beviljas, 
alternativt prövas av Kommunfullmäktige.   
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2018-06-18 beslutat att avstyrka planbeskedsansökan. 
 
Mark och exploatering i Borås AB c/o Järngrinden Projektutveckling AB har ansökt om planbesked för att 
exploatera fastigheten på 2,3 ha med bostäder/bostadstomter för 19 enbostadshus/eller par-, rad, eller 
kedjehus. Området är beläget vid länsväg 1799 (Sörbovägen) och i utkanten av Brämhults villabebyggelse i 
slutet vid Dammkullevägen. Området omfattas inte av detaljplan. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning: 
Översiktsplanen för Borås anger att ny bebyggelse i första hand ska tillkomma genom förtätning och 
komplettering inom befintlig bebyggelse. Föreslagen exploatering skulle bryta ny mark i ett skogsområde 
utanför Brämhults sammanhållna bebyggelse och befintliga infrastruktur och stämmer därmed inte med 
översiktsplanens intention om en resurseffektiv markanvändning. Vidare främjar inte förslaget 
översiktsplanens intention om blandade bostadsformer då bara småhus/radhus föreslås i den redan ensidiga 
bostadsstrukturen i området. 
 
Gården ligger i ett område där många kulturlämningar från förhistorisk odlingsmark påträffats, det finns 
dock inga kända fornlämningar inom fastigheten. I Grönområdesplanen är den aktuella fastigheten klassad 
som naturvärde IV (visst naturvärde) och det finns högre naturvärden klass I högsta naturvärde) i dess 
direkta omgivning. Arbete pågår med ett planprogram för Östra Brämhult. En habitatnätverksanalys har 
gjorts som fördjupat kunskapsunderlaget om livsmiljöer och spridningslänkar för olika fokusarter. 
Planområdet ingår i ett större område med naturvärde odlingslandskap/livsmiljö för fokusarten groddjur. 
Det som utmärker denna livsmiljö är äldre odlingsmarker med förekomst av permanenta vattensamlingar, 
fuktiga hagar och fuktig lövdominerad skog, gott om murar, rösen, blockrik terräng samt murkna träd. 
Föreslaget planområdes byggnation bedöms påverka naturvärdet negativt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att ansökan om detaljplan avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden tillskriver Kommunstyrelsen med begäran om att 
planbesked beviljas, alternativt prövas av Kommunfullmäktige och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag.  
 
 
 

forts. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked  2017-12-11 
Förslag till beslut från Kommunstyrelsen 2018-06-18  
 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000182 
 
 
 
 
Detaljplan för Sjömarken: Del av Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen  
 
 
Föredragningslista: 3.14.  
Ärendenummer: BN 2015-022 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Elena Eckhardt informerar om förslagets påverkan på trafiksäkerheten och framkomligheten i 
korsningen Göteborgsvägen - Badstrandsvägen. 
 
Protokollsanteckning från Kristian Silbvers (SD) 
Sverigedemokraterna ställer sig positiv till att använda marken till förskoleverksamhet. Vi anser att det är en lämplig plats för 
ändamålet och att en förskola kommer smälta in i omgivningen på ett bra sätt. 
 
Av den presenterade planförteckningen har vi svårt att tyda ifall planbestämmelsen tillåter enbart förskola eller om den även 
tillåter bostäder. Vår uppfattning är att planbestämmelsen enbart skall tillåta förskola och inget annat. 
 
Det enda område som vi uppfattar att detaljplanen fallerar på är beträffande trafikhanteringen. De föreslagna åtgärderna på 
Hästhovsvägen ser ut att vara rimliga. Dock så är situationen vid korsningen Badstrandsvägen-Göteborgsvägen ett stort 
problem som behöver hanteras i samband med denna detaljplan.  
 
Vid rusningstrafik är Göteborgsvägen mycket hårt trafikerad och det förekommer redan idag att det uppstår köbildning ända 
bort ifrån Citygrossrondellen. De bilar som försöker köra ut på Göteborgsvägen ifrån både Badstrandsvägen samt ifrån motsatt 
sida, Fjällvägen, har redan idag mycket svårt att komma ut. För att lyckas med detta så får bilarna tränga sig ut när minsta 
lucka uppstår. Detta är en existerande trafikfara. Mellan Fjällvägen och Badstrandsvägen är ett gångöverställ lokaliserat och 
situationen gör att gångtrafikanterna blir mycket utsatta. Det finns skolbarn som idag vägrar använda övergångstället själva 
då de är rädda.  
 
Förvaltningen har på delegation godkänt bygglov för Sandhultsbostäder att uppföra 60 nya lägenheter, som nu är under 
uppförande. Dessa kommer även dem att matas ut på Göteborgsvägen via Fjällvägen. Att göra någon ytterligare åtgärd som 
bidrar till att förvärra en redan trafikfarlig situation är direkt oansvarigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 59 (72)  
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000183 
 
 
 
 
Detaljplan för Byttorp: Byttorpsvall 23  
 
 
Föredragningslista: 3.15. 
Ärendenummer: BN 2019-000299 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till tidplanen 
för när planarbetet kan starta i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019. Innan planarbete kan 
startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring 
för fastigheten Byttorpsvall 23. Fastighetsägaren vill stycka av fastigheten till tre mindre fastigheter. 
Sökanden avser behålla befintligt bostadshus och bygga ytterligare två enfamiljshus i två plan på resterande 
del av fastigheten som idag är planlagt som allmän platsmark.  

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P137, som vann laga kraft 1941-02-28. Syftet med planen var att möjliggöra 
byggnation av bostäder, butik, kontor inom planområdet. Gällande detaljplan tillåter ett fristående hus i två 
plan för bostäder, butik, kontor eller därmed jämförligt ändamål för det aktuella området. En del av 
planområdet är planlagt som allmän plats.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
En förtätning av fastigheten med bostäder anses förenlig med gällande översiktsplan. Att ändra gällande 
reglering av allmänt ändamål till bostäder anses ändamålsenligt. I samband med ny detaljplan upphävs 
gällande tomtindelning vilket möjliggör planläggning av nya bostäder inom fastigheten.  
 
Planområdet ligger i Nedre Byttorp som är utpekad som en värdefull kulturmiljö i Borås Stads 
kulturmiljöprogram. Byggnation av bostadshus i detta område anses godtagbar förutsatt att 
exploateringsgrad och arkitektoniska aspekter tar hänsyn till områdets karaktär. En byggnadsvolym anses 
mer lämplig än två separata. Byggnadsvolymen bör styckas av i två fastigheter med separata ingångar för att 
lättare smälta in i omgivningen och tillgodose exploatörens önskan om två bostadshus. Dessutom bör 
särskild uppmärksamhet ges till platsbildningen framför ny bebyggelse och korsningen 
Roseniigatan/Bjurstensgatan.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskedsansökan 2018-03-01 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-06-18  
   forts. 
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forts. 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
                                    Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000184 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En invånare besöker nämnden idag och ställer frågor kring pågående detaljplanarbete på Brämhult. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000185 

 
 
Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000186 

 
 
Information om Välfärdsbokslutet 
 
Föredragningslista: 5.2 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Nyberg-Smahel från Fritids- och folkhälsoförvaltningen informerar om Välfärdsbokslutet.  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000187 

 
 
 
Information om Knallelandsuppdraget 
 
Föredragningslista: 5.3 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattsson tillsammans med planarkitekt Johan Ekeblom informerar om 
Knallelandsuppdraget. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000188 

 
 
 
Rapport: Personalomsättning i Borås Stad  
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00015 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och att översända detta till 
Stadsrevisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv. 
Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads personalomsättning och den 
huvudsakliga granskningsfrågan är om kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett personalekonomiskt 
perspektiv. Ändamålsenlighet innefattar dels att leva upp till lagar och regler inom olika områden, men även 
att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, program och andra styrdokument. 
  
Stadsrevisionen kan genom kartläggningen av personalomsättningen i Borås Stad konstatera att ett flertal 
förvaltningar och yrkesgrupper, utöver de som omfattas av granskningen, riskerar att ha en alltför hög 
personalomsättning. 
 
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att analys och uppföljning av personalomsättningen i 
Borås Stad förbättras inom flera områden. Kunskapen om personalomsättningens orsaker, omfattning och 
utveckling behöver fördjupas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslaget till yttrande och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Stadsrevisionens rapport 
Rapportsammandrag 
Missiv 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsrevisionens diarium 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2018-06-28 § SBN 2018-000189 
 
 
 
 
Budgetuppföljning t.o.m. maj 2018 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00039 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under året görs månatliga budgetavstämningar, som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning maj 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-06-28 § SBN 2018-000191 

 
 
 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av 
den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-05-01-2018-05-31 
Delegationslista BI 2018-05-01-2018-05-31 
Delegationslista SB 2018-05-01-2018-05-31 
Delegationslista PL 2018-05-01-2018-05-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2018-06-28 § SBN 2018-000194 
 
 
 
Meddelanden 
 
Föredragningslista: 8.4, 8.5 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelande för kännedom: 
 
a. Revisionsberättelse SBN 2017 
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året. 

 
b. Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 
Regeringen beslutade 2016 att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget 
infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända 
samt det ökade behovet av bostäder. 
Ansökningsperioden för 2018 påbörjas den 1 augusti och pågår fram till den 1 oktober 2018. Ansökan görs 
via e-tjänst på Boverkets webbplats. Länk till ansökan kommer att läggas ut den 1 augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse SBN 2017 
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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