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Tid och plats  
2017-09-28, kl 13.15 – 21.00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 219 - 264 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande    
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande    
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande  
Maria Oscarson (S)   13.15 - 18.40 
Tommy Josefsson (V)   13.15 – 20.05 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C)  13.15 - 19.15 
Lennart Malmerfors (KD)  13.45 – 21.00 
Kristian Silbvers (SD)   16.20 – 21.00 
   
Tjänstgörande ersättare   Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S)                              för Maria Oscarson (S)   Therése Björklund (S) 15.00 – 21.00 
Eva Brodd (V)                          för Tommy Josefsson (V)   Mosa Roshanghias (MP) 
Andreas Tammjärv (M)                    för Maj-Britt Eckerström (C)  Amanda Wiktorsson (M) 
   Georg Guldstrand (M)  13.15 – 16.50 
   Jolly Bou Rahal (M) 
   Jonas Ellerstrand (SD) 
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Johanna Larsson, bygglovsamordnare (§§ 246-250) Sofia Wallin, sekreterare   
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 236-238) Afshin Ghafoori, planarkitekt (§§ 219-228) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 238-242) Mattias Nilsson, planarkitekt (§§ 228-229) 
Tony Bergsten, inspektionssamordnare (§§ 252) Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt (§§ 229-230) 
Besnik Bajrami, byggnadsinspektör (§§ 235-236) Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 230-233) 
Niklas Liberg, byggnadsinspektör (§§ 252)   Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 233-234) 
Diddi Carlson, praktikant (§§ 219-235) Anton Löberg, praktikant (§§ 219-235) 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie (§§ 219-235)    
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 20.05 – 20.25 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Thomas Svensson (MP) väljs att justera dagens protokoll och Bengt Wahlgren (L) väljs till dennes ersättare. 
Justering sker 2017-10-05 kl 15.30 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla under 
perioden 2017-10-06 – 2017-10-30. 
 
Underskrifter 
 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
________________________________________ _______________________________________ 
Thomas Svensson, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 

________________________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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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  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare   
Magnus Carlsson (S)  för Maria Oscarson (S) 
Eva Brodd (V)  för Tommy Josefsson (V) 
Andreas Tammjärv (M) för Maj-Britt Eckerström (C)     

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 



  Sida 3 (77)  
  
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000220 
 
 
 
 

Val av justerare 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Thomas Svensson (MP) väljs att justera dagens protokoll och Bengt Wahlgren (L) väljs till dennes 
ersättare. Justering sker 2017-10-05 kl 15.30 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
. 
 
  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Getängen: Getängen 23 med flera (Haléns)  
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2017-000111 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kan påbörjas först efter att en tidsplan 
för arbetet med planprogrammet har säkrats och arbetet med planprogrammet har inletts. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppmanade 2017-06-19 i beslut § 370 Samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig positiv 
till att omgående starta detaljplanearbetet och att planen därmed ska prioriteras.  
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering, får i uppdrag 
att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett planprogram för övriga delar av Getängsområdet. 
 
Begäran grundar sig på att två sökande har lämnat in förslag till bostadsbebyggelse på Getängen 22 
respektive 23. Fastigheterna är belägna väster om Getängsvägen och med nära anslutning till Rya åsar. 
Fastigheterna är nu klassade som verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut att Borås Stad ser det som positivt att fastighetsägare vill medverka i 
att utveckla staden och bygga fler bostäder. Borås växer snabbt och behovet av bostäder får betraktas som 
akut. Prognoser pekar på 1 500 nya boråsare varje år, och ett mål om att vara 30 000 fler år 2035 gör att 
alla byggare måste hjälpas åt - både privata och kommunala.  
 
Kommunstyrelsen skriver vidare att en omvandling av Getängsområdet är välkommen och stämmer väl 
överens med de tankegångar som presenteras i förslaget till ny översiktsplan. Det går dock inte att komma 
ifrån att det, om man ser på hela Getängsområdet, finns delar som behöver studeras översiktligt för att 
helheten ska bli bra. Ett planprogram som håller sig på en strukturell och övergripande nivå bör därför tas 
fram. När det gäller de aktuella fastigheterna är de belägna väster om Getängsvägen och kan på det sättet 
räknas som en solitär, skilt från övriga området. Det finns därför ingen anledning att invänta ett 
övergripande planprogram utan att ett detaljplanarbete skulle kunna börja omgående. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplanerna P881 samt P951, som vann laga kraft 1993 respektive 1999. Gällande 
detaljplan anger postorderverksamhet eller annan icke miljöstörande verksamhet, industri som ej medför 
oacceptabla omgivningsstörningar med hänsyn till bostäder och skolor samt utbildningsverksamhet för det 
aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Bedömningen är att förslaget har många positiva kvaliteter och kan bidra till att utveckla och förädla 
Getängen. En omvandling av Getängen är i linje med kommunens intentioner i översiktsplanen.  

Forts. 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Forts. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Kommunstyrelsens bedömning att området måste studeras ur  
ett översiktligt, strategiskt perspektiv och är positiva till att Stadsledningskansliet fått i uppdrag att ta fram 
ett planprogram för området.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att planprogrammet måste tas fram innan eller 
parallellt med arbetet med detaljplanen för Getängen 23 m.fl. Den övergripande målsättningen för 
området som helhet behöver fastställas för att kunna bedöma vilken skala, struktur och exploateringsgrad 
som är önskvärt i olika delar samt vilket behov av offentlig service som det genererar.  
 
För att på sikt få goda kopplingar och väl fungerande stråk för kollektivtrafik, gång, cykel och biltrafik 
måste Getängen studeras i förhållande till omkringliggande områden såsom Rya Åsar, Knalleland, 
Arenaområdet, Norrby, Byttorp och Centrum. Området omringas av stora trafikstråk som kan upplevas 
som barriärer, och det är viktigt att studera hur dessa ska hanteras och var viktiga korsningspunkter och 
stråk för de olika trafikslagen ska fokuseras.  
 
För att kunna tillvarata de gröna kvaliteterna från Rya Åsar och Viskan behöver detta också studeras i ett 
tidigt skede. Området har också en spännande karaktär med flera kulturhistoriskt intressanta byggnader 
som bör ses som en resurs i områdets framtida utveckling.  
 
I området finns idag bland annat handel och icke-störande verksamheter. Om området kompletteras med 
bostäder och service kan det bidra till en positiv funktionsblandning. De kulturhistoriskt intressanta 
byggnaderna och de verksamheter som med fördel kan finnas kvar i området bör identifieras i ett tidigt 
skede så de inkluderas i den fortsatta planeringen. 
 
Det finns även flera verksamheter som är av störande karaktär, med skydds- och/eller riskavstånd. Flera 
verksamheter, både historiska och nutida, kan också ha orsakat föroreningar i marken. Dessa aspekter 
måste studeras och hanteras.  
 
Flertalet av de utredningar som krävs i detaljplanearbetet för Getängen 22 och 23 kräver ett större grepp 
än vad som innefattas i aktuellt detaljplaneområde. Utredningar avseende trafik, buller, stråk och 
kopplingar till andra områden, risker, grönstruktur, dagvatten, eventuell omdragning av Viskan samt 
offentlig verksamhet måste ta höjd för vad området som helhet kan generera i bostäder m.m.  
 
Den sammanfattade bedömningen är att positivt planbesked bör ges och att planarbetet bör ske efter eller 
parallellt med framtagandet av planprogrammet för hela Getängen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked  2017-01-20 och 2017-03-27 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-06-19  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Regementet: Osdal 3:4 (Mannerfelts Plats) 
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: P 03/09 
 
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 
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram, upprättat den 11 april 2008. Programmet omfattar, 
utöver själva kasernområdet, även Kristiansfält i söder och området mellan Viskadalsbanan och 
kasernområdet i öster.  Kommunfullmäktige godkände 2008-06-12 i § 106 planprogrammet för 
Regementet. Utifrån det godkända planprogrammet gav Byggnadsnämnden 2009-03-12 i beslut i § 57 
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplanen för Kristiansfält i enlighet med 
planprogrammet. 
 
2010-11-03 beslutade planchefen i beslut PL i § 7 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet 
pågick under tiden den 8 november – den 10 december 2010. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
en samrådsredogörelse.  
 
Planarbetet stannade av efter samrådet på grund av oklarheter när det gäller infrastruktursatsningar då 
Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 
Diskussioner har därefter förts med Trafikverket som under hösten 2016 givit kommunen klartecken att 
fortsätta detaljplanearbetet med den centrala delen. Utifrån detta har planavgränsningen reviderats och 
innefattar nu endast Mannerfelts plats. 
 
Granskning enligt ÄPBL 5:23 avseende planförslag upprättat den 3 maj 2017 har ägt rum under tiden 22 
maj 2017 – 30 juli 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-09-20. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Brämhult: Brämhult 2:32 med flera 
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: P 22/08 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att upprätta detaljplan för Brämhult 2:32 mfl. med syfte 
att tillskapa nya bostäder samt möjliggöra utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger också informationen om det fortsatta arbetet med detaljplanen, som 
kommer att skickas på samråd inom kort, till handlingarna.     
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2009-01-27 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen för området för möjliggörande av ca 15-20 bostäder i lägenhet samt ca 5 villatomter. 2014 
utökades planområdet då den södra respektive sydvästra delen av Brämhult 4:5 samt 4:2 togs med för att 
möjliggöra fler bostäder och i samband med detta togs även Änggårdens förskola med i planen. Aktuellt 
detaljplaneförslag innebär en utveckling av ca 110 bostäder i form av flerbostadshus, rad/kedjehus och 
friliggande villor samt möjliggörande av framtida utveckling av befintlig förskola. 
 
Då planarbetet pågått under en längre tid och förutsättningarna ändrats sedan uppstart tas frågan om 
uppdrag nu upp i nämnden på nytt.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för del av Trandared: Järnhättan 5  
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2017-000829 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Planbeskedsansökan inkom 2017-04-28. RO-Gruppen AB ansöker om att få bygga flerbostadshus i 4-6 
våningar på fastigheten Järnhättan 5. Ansökan bedöms förenlig med både gällande översiktsplan, 
översiktsplanen som varit på remiss, Borås 2025 och Borås Stads miljömål.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan Dp 739, som vann laga kraft år 1981. Planens syfte var att reglera en ny 
sträckning av riksväg 41 och anpassa Borås stads bebyggelse därefter. Prövningen innehöll bland annat 
frågor gällande risker och bullerhantering till omkringliggande bebyggelse. Detaljplanen är indelad i 6 
etapper varav 1 berör gällande prövning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Den sammanfattande bedömningen är att en ny plan som möjliggör bostäder inom fastigheten är positivt. 
En förtätning innebär att man utnyttjar befintlig infrastruktur och offentlig service. Planändringen ger 
upphov till 50 lägenheter utmed ett urbant stråk med god tillgång till kollektivtrafik och grönområden. 
Kopplingen mellan byggnad och stråk är en viktig fråga att belysa under planarbetet. Stadsbild, volym, 
buller, solexponering samt parkering är andra viktiga faktorer som bör studeras under planarbetet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-09-04 
Planansökan 2017-04-28  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
                                     Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 



  Sida 10 (77)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000226 
 
 
 
 
Detaljplan för del av Druvefors: Solrosen 1  
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2017-000910 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
  
Ärendebeskrivning 
Planbeskedsansökan inkom 2017-05-16. Willhem AB ansöker om att få bygga flerbostadshus i 16-17 
våningar inom fastighet Solrosen 1. Ansökan bedöms förenlig med både gällande översiktsplan, 
översiktsplanen som varit på remiss, Borås 2025 och Borås Stads miljömål.  
 

Kommunstyrelsen gav 2017-09-04 i beslut § 431 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att översiktligt 
pröva en planändring i enlighet med förslagets intentioner.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan Dp 187, som vann laga kraft 1949. Syftet med planen var att reglera 
utformningen av gator, bebyggelse, grönområden och avlopp inom området Druvefors. Gällande 
detaljplan anger bostad och affärsändamål för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Den sammanfattande bedömningen är att en planändring som möjliggör bostäder inom fastigheten är 
positivt. En förtätning innebär att man utnyttjar befintlig infrastruktur och offentlig service. Planändringen 
ger upphov till 80-100 lägenheter utmed ett urbant stråk i ett centrumnära läge med god tillgång till 
kollektivtrafik. Stadsbild, volym, buller, solexponering samt parkering är viktiga faktorer som bör studeras 
under planarbetet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-09-04 
Planansökan 2017-05-16 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
                                     Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för del av Svensgärde: Kyllared 1:90  
 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2017-001107 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Afshin Ghafoori informerar om det fortsatta arbetet med detaljplanen, som kommer skickas 
på samråd under hösten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 i § SBN 2017-000161 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Kyllared 1:90.  

Begäran grundar sig på Kommunstyrelsens uppdragsgivning om ny detaljplan 2017-06-19 med hänvisning 
till Lokalförsörjningsnämndens behov av mark för kommunal verksamhet/bostad.  

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

Platsen ligger inom området Svensgärde strax söder om riksväg 40. Detaljplanen innebär att ett mindre 
skogsparti utpekat som naturmark inom gällande detaljplan exploateras till förmån för LSS boende. 
Exploateringen sker via Färgargatan i planområdets östra del. Planområdets natur bevaras i möjligaste 
mån.  Under planarbetet studeras lämpligheten i byggnation och markanvändning. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandling 2017-08-29 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
                                  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för del av Hulta: Hultalund 3  
 
Föredragningslista: 1.7 
Ärendenummer: BN 2014-1042 
 
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 2014-12-15 i beslut § 575 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Hulta, Hultalund 3.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-03-12 i beslut § SBN 2015–000086 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2016-09-22 beslutade planchefen i beslut § Pl 2016–000009 via delegation 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 10 oktober 2016 – den 20 november 2016. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 i beslut § SBN 2017-000151 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 från den 7 juli – 
30 augusti 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-08-30 
 
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 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000229 
 
 
 
Detaljplan för Bergsäter: Maskrosen 19 (Parkeringshuset)  
 
Föredragningslista: 1.8 
Ärendenummer: BN 2017-000166 
  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-19 i beslut § 378 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder i kvarteret Maskrosen. Kommunstyrelsen tillägger att 
detaljplanen bör omfatta ett större planområde inom kvarteret.  Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 
inkommit med begäran om planändring för fastigheten Maskrosen 19. Fastighetsägaren vill bygga bostäder 
ovanpå befintligt parkeringshus. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P 323, som vann laga kraft 1966. Gällande detaljplan anger industri för det 
aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Planansökan stämmer överens med remissversionen av Borås stads nya översiktsplan. Fastigheten ingår i 
det område som kategoriserats som stadskärna. Dock är närheten till RV 40 problematisk ur både buller- 
och risksynpunkt.  
 
För att möjliggöra för bostäder i området behöver bebyggelsen ut mot RV 40 slutas för att skydda 
bakomvarande område från olyckor och skapa en lämplig miljö för bostäder. 
 
Innan en ny detaljplan kan genomföras måste trafiksituationen i området lösas. Först när trafiksituationen 
är utredd på en övergripande nivå är det möjligt att studera avgränsning och utformning av detaljplan.  
 
En kommande detaljplan behöver fokusera på hur bebyggelsen möter Åsboholmsgatan. En avgörande 
faktor är även hur bebyggelsen utformas för att hantera den påverkan som RV 40 har. Ett större grepp 
behöver tas kring hela situationen i området. Det innebär allt från trafiksituation, omvandling av ett större 
område som idag är planerat som industri och fysiska strukturer kring byggnation och grönytor.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att en planläggning för bostäder i området på sikt kan vara positiv. 
Dock måste området studeras i ett större perspektiv så att frågor om trafik, buller, risk och förhållande till 
omkringliggande verksamheter kan lösas på ett översiktligt plan.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
Forts. 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000229 
 
 
Forts. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-06-19  
Ansökan om planbesked 2017- 02-02 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000230 
 
 
 
 
Detaljplan för Villastaden: Tranan 2:1  
 
Föredragningslista: 1.9 
Ärendenummer: BN 2017-000082 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 i beslut § 371 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring för Tranan 2. Fastighetsägaren vill bygga ett flerbostadshus inom fastigheten. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P63, som vann laga kraft 1919-08-15. Gällande detaljplan anger bostäder för 
det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Generellt är det positivt med småskalig förtätning. I dag finns en fristående villa inom fastigheten som är i 
stort behov av byggnadsvård. Förslaget syftar till att riva befintlig bebyggelse och ersätta den med ett 
flerfamiljhus i 3 våningar och 1 vindvåning. Det förslagna ändamålet är i samklang med markanvändning i 
området och med den gällande planen för kvarteret. Att bygga 3 våningar plus 1 vindvåning är dock större 
än det som tillåts och innebär en bebyggelse högre än kringliggande fastigheter. Om en plan inleds är 
stadsbild och volym, buller, solexponering samt parkering viktiga faktorer som bör studeras noggrant 
under planarbetet.    
 
Den sammanfattande bedömningen är att det är positivt att inleda ett planarbete som möjliggör 
byggnation av bostäder inom fastigheten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-06-19  
Planbeskedsansökan  2017-01-20  
   
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökanden.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000231 
 
 
 
Detaljplan för Alideberg: Eldflugan 1  
 
Föredragningslista: 1.10 
Ärendenummer: BN 2015–000363 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
– att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
– att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-08-21 i beslut § 415 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring för Eldflugan 1. Fastighetsägaren vill utöka byggrätten genom en påbyggnad i tre våningar 
samt ge fastigheten en blandad användning. 
 

För området gäller stadsplan P296 som vann laga kraft 1962. Planen heter Ändring av stadsplanen för del av 
Lundby i Borås och omfattar kv. Eldflugan. Den anger att man på Eldflugan 1 får uppföra byggnad för 
småindustri med en maximal byggnadshöjd av 12 meter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt med en blandad användning för 
planområdet samt utökning av dess byggrätt.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-08-21 
Planansökan 2017-02-22   
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia                 Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000232 
 
 
 
Detaljplan för Tullen: Triangeln 8 med flera (Tullastugan)  
 
Föredragningslista: 1.11 
Ärendenummer: BN 2017–001230 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
– att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Triangeln 8 m.fl. 
– att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten 
var att bevara Tullastugan som var i dåligt skick. 
 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-12 i beslut § 319 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag  
upprätta en detaljplan som inkluderar skyddsbestämmelser för Tullastugan med eventuell byggrätt för 
bakomliggande fastigheter. 
 
Området är i dagsläget inte planlagt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt att planlägga fastigheterna Triangeln 8, 9 
och 10 med avsikt att bevara Tullastugans kulturhistoriska värde samt pröva möjligheten att planlägga 
området för bostäder. Området ligger i anslutning till Göteborgsvägen, vilket gör att buller blir en viktig 
fråga i planens genomförande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-06-12  
 
Beslutet skickas till:           
Beslutskopia            Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000233 
 
 
 
Detaljplan för Centrum: Järnvägen 4:2 (Simonsland) 
 
Föredragningslista: 1.12 
Ärendenummer: BN 2016-000264 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar att fortsätta 
detaljplanearbetet. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Zilka Cosic informerar om pågående detaljplanearbete för Centrum, Järnvägen 4:2, 
Simonsland. 
 
Beslutsgång 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar att 
fortsätta detaljplanearbetet. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Lars-Gunnar Coméns (M) 
förslag. 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000234 
 
 
 
 
Detaljplan för Viared Västra: Viared 14:19 med flera 
 
Föredragningslista: 1.13 
Ärendenummer: BN 2016-000612 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Jonatan Westlin informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen, som kommer 
skickas på samråd under hösten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 § 78 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.  

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

Gällande detaljplan för Viared Västra P1166 vann laga kraft 2011-11-22. Detaljplanen anger att området 
ska användas för industri och kontor. Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde 
utmed riksväg 40. Sedan dess har flera nya önskemål på planen tillkommit. Bland annat önskas en ökad 
exploateringsgrad och mer flexibla planbestämmelser, som den befintliga detaljplanen inte kan erbjuda. 
Under 2016 utförde plankonsulten från Ramböll en utvärdering över vad som har gått fel under arbetet 
med Viared Västra. Det är samma konsult som nu gör planändringen.  

Planen var uppe som ett informationsärende i nämnden 2017-04-20 §103 där ändringarna i planen 
presenterades. Sedan dess har sträckningen av Prognosgatan ändrats på ett avsnitt samt planområdet 
utökats på den bit mark som undantogs i antagandet av detaljplanen för Viared 8:110.  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000235 
 
 
 
Information samrådsmöten hösten 2017 
 
Föredragningslista: 1.15 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman informerar om kommande samrådsmöten under hösten 2017: 
 
Norrmalm, Ynglingagatan - 2017-10-09 
Förskola Kyllared – slutet på oktober 
LSS-boende Sörmarken och förskola Svensgärde – november 
Förskola Sjömarken - december 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000251 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4 
 
Anteckningar  
Ett flertal medborgare besöker idag nämndens sammanträde. De lyfter farfrågor kring en pågående 
ansökan om bygglov på Nordängsgatan. De menar att den sökta åtgärden riskerar att få en negativ 
påverkan på bland annat områdets trafiksituation, stadsbild och sociala service.  
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-09-28 § SBN 2017-000252 
 
 
 
Information från förvaltningen: Byggsamverkan Västra 
Götalandsregionen 
 
Föredragningslista: 5.2 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionssamordnare Tony Bergsten och byggnadsinspektör Niklas Liberg informerar om projektet 
Byggsamverkan i Västra Götalandsregionen. Projektet drivs i Länsstyrelsens regi och syftet är att 
effektivisera bygglovsmyndigheternas arbete i länet. Exempel på aktiviteter inom Byggsamverkan är 
föreläsningar och seminarier, utbildning i plan-och bygglagen för nya handläggare och träffar för 
byggnadsnämndspolitiker, chefer och handläggare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-09-28 § SBN 2017-000253 
 
 
 
Information från förvaltningen: Uppföljning detaljplaner  
och bygglov 
 
Föredragningslista: 5.3 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman informerar om hur arbetet med detaljplaner och bygglov har 
bedrivits under året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000254 
 
 
 
Information från förvaltningen: Information om pågående ärenden 
 
Föredragningslista: 5.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattsson informerar om pågående projekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000255 
 
 
 
Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet 
– gör Borås till en MR-stad 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0046 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot motion av Ida Legnemark (V) på remiss. I motionen föreslås att 
Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit för att bli 
en MR-kommun. Plattformen är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg för att stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden ska tillstyrka motionen genom att 
godkänna förslaget till remissvar och att översända detta till Kommunstyrelsen. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden ska avstyrka motionen med följande 
motivering: 
I motionen föreslås att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting 
antagit för att bli en MR-kommun. Plattformen är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg för att stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå.  
 
Redan idag arbetar Borås Stad med mänskliga rättigheter genom dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter” som 
följs upp i nämndernas ordinarie verksamhet. Således har Borås Stad redan tagit en tydlig ställning gällande dessa 
frågor. Borås stad har redan i hög grad implementerat dessa åtaganden som motionären efterlyser. Att stå upp för de 
mänskliga rättigheterna är en självklarhet för Borås förvaltningar och politiska ledning. Därför ifrågasätter vi 
motionärens argumentation om nyttan av att utveckla ett systematiskt arbete för att sträva efter att bli en så kallad 
MR-kommun. Vi menar att arbete för mänskliga rättigheter redan är en naturlig del av kommunens ordinarie 
verksamhet.  
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag om att tillstyrka motionen mot Lars-Gunnar 
Coméns (M) förslag om avstyrka motionen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Lars-Gunnar 
Coméns (M) förslag med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Nej och 4 Ja.  
 
Nej: Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Andreas Tammjärv (M), Lennart Malmerfors (KD) 
och Kristian Silbvers (SD). 
 
Ja: Thomas Svensson (MP), Magnus Carlsson (S), Eva Brodd (V) och Kjell Classon (S). 
 
Forts. 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-09-28 § SBN 2017-000255 
 
 
Forts. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att avstyrka motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000256 
 
 
 
Motion: FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Föredragningslista: 6.2 
Ärendenummer: 2017/SBF0045 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar och översända detta till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en motion författad av Ida Legnemark (V) på remiss. I motionen 
föreslås att en handbok för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram med utgångspunkt från 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden ska tillstyrka motionen genom att 
godkänna förslaget till remissvar och översända detta till Kommunstyrelsen. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden ska tillstyrka motionen under 
förutsättning att arbetet med handboken sker inom ramen för befintliga resurser.  
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag om att tillstyrka motionen mot Lars-Gunnar 
Coméns (M) förslag om tillstyrka motionen under förutsättning att arbetet med handboken sker inom 
ramen för befintliga resurser och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Lars-Gunnar 
Coméns (M) förslag med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Nej och 4 Ja.  
 
Nej: Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Andreas Tammjärv (M), Lennart Malmerfors (KD) 
och Kristian Silbvers (SD). 
 
Ja: Thomas Svensson (MP), Magnus Carlsson (S), Eva Brodd (V) och Kjell Classon (S). 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att tillstyrka motionen under förutsättning att arbetet med 
handboken sker inom ramen för befintliga resurser.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000257 
 
 
 
Budgetuppföljning: Tertial 2  
 
Föredragningslista: 7.1  
Ärendenummer: 2016/SBF0049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning Tertial 2 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Intäkterna ligger +449 tkr mot periodiserad budget. Samtliga avdelningar följer sin budget med mindre 
avvikelser. Större intäkter som t ex årsavgifter för kartavtal är inkomna och periodiserad över året. 

Personalkostnaderna avviker med +2 733 tkr jämfört med periodiserad budget på grund av vakanta 
tjänster och frånvaro. 

Kostnaderna för köpta tjänster avviker från budget med totalt -625 tkr, vilket främst beror på högre 
konsultkostnader för planenheten. Konsultkostnaderna redovisar ett underskott på ca 1 500 tkr. 

Intäkterna för Plan- och bygglovsavdelningen förväntas ligga i nivå med utfallet för 2016 vilket ger ett 
överskott på ca 1 000 tkr. 

Kostnaderna för personal förväntas även vid årets slut ligga under budget med 2 550 tkr. 

Kostnaderna för material köpta tjänster kommer att öka ytterligare och prognostiseras till -50 tkr 
respektive -2 050 tkr. 

Prognosen för Samhällsbyggnadsnämnden sätts därmed till +1 000 tkr för 2017. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning: Tertial 2 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000258 
 
 
 
Arkitekturpolitiskt program 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: 2017/SBF0028 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna det arkitekturpolitiska programmet samt att sända detta 
till Kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram ett arkitekturpolitiskt program. Programmet syftar 
till att öka medvetenheten i stadsbyggandet och till att främja en bra dialog mellan olika parter både internt 
och externt. Arbetet med att färdigställa det arkitekturpolitiska programmet är nu i sin slutfas. Programmet 
har varit ute på remiss under perioden 2017-05-16 – 2017-09-15. Underlaget innehåller en 
sammanställning över inkomna remissvar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad 
Sammanställning över inkomna remissvar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 



  Sida 70 (77)  
 

Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000259 
 
 
 
Miljömålsrapport Tertial 2 2017 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: 2017/SBF0051 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna miljömålsrapport Tertial 2 samt att sända denna till 
Miljö- och konsumentnämnden.   
 
Ärendebeskrivning 
I miljörapport Tertial 2 2017 redovisas Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål 2013-2016, som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att 
nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar 
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.  
 
Ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad som ska uppnås och etappmålen definierar steg på 
vägen för att nå målen. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar 
för att leda arbetet för att nå målet. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande 
rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljömålsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Miljö- och konsumentnämndens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000260 
 
 
 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-jun 2017 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: 2017/SBF0052 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att 
kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder.  
 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över 
synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  
 
I den årliga redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och 
förbättringar som synpunkterna resulterat i.  
 
För perioden januari – juni 2017 redovisar Samhällsbyggnadsnämnden fyra stycken synpunkter. Samtliga 
är hanterade i enlighet med Borås Stads rutin. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-juni 2017 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000261 
 
 
 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0001 
 
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) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-08-01 – 2017-08-31 
Delegationslista BI 2017-08-01 – 2017-08-31 
Delegationslista SB 2017-08-01 – 2017-08-31 
Delegationslista Lantmäteriet L1 – L91 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000264 
 
 
 
Intern kontroll: Uppföljning av kontroll 2016 och plan 2017 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: 2017/SBF0002 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa 
resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen tillsammans med riskanalys och plan för inneva-
rande år. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2016 års plan samt riskanalys och plan för 2017.  
 
Revisionens bedömning av Samhällsbyggnadsnämnden är enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med anledning av revisionens synpunkter kommer kontrollmetoden för kontrollmomentet Att verksamheten 
sköts på rätt sätt utifrån uppdrag, Borås stads riktlinjer och lagefterlevnad ses över inför antagande av 2018 års plan 
för intern kontroll. Syftet med översynen är bland annat att öka mätbarheten. Nämndens egen riskanalys 
kommer från och med 2018 att göras tillsammans med övrig riskanalys inför antagandet av 2018 års plan 
för intern kontroll.  
 
När det gäller planen för 2018 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att beakta de risker som 
finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för 2017. Kommunstyrelsen vill också 
uppmana att nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, att fortsätta göra särskilda risk- och 
väsentlighetsanalyser i egen regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Forts. 

I tid? Analys och slutsatser av 
uppföljningen 

Verksamhets-
kontroller 

Finns regler 
för intern 
kontroll 

Ja "Risk för att verksamhet ej sköts på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt." 
ej utfört enligt kontrollmomentet 

Ja, men få  Ja 

 
Nämnden 
gjort egen 
riskanalys? 

Övriga kommentarer Revisionens 
bedömning över 
2016 

 

Har varit med i 
begränsad 
omfattning 

Kontrollmetoden till ”Verksamheten 
sköts på rätt sätt utifrån uppdrag, 
Borås Stads riktlinjer och 
lagefterlevnad”, gör att uppföljning 
och analys blir svår. 

Tillräcklig 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 



  Sida 77 (77)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-09-28 § SBN 2017-000264 
 
 
Forts. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning 2017-08-21 
Bedömningsmatris 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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