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Tid och plats  
2018-04-19, kl 13.15 – 19.40 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 81 – 119 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande ej § 97  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Andreas Tammjärv (M) endast § 97 för Lars-Gunnar Comén (M)  
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Eva Brodd (V) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M)  kl 13.30-19.40 
Jonas Ellerstrand (SD) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Göran Carlsson, administrativ chef 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef  Sofia Wallin, sekreterare   
Elin Hegg, verksamhetsutvecklare (§§ 81-97) Paulina Bredberg, plansamordnare (§§ 97-106) 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 84-85) Agnes Sandstedt, planarkitekt (§§ 97-98) 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 84-87) Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt (§§ 98-99) 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 84-90) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 100-101) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 84-95) Diddi Carlsson, planarkitekt (§§ 100-102) 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör (§§ 96-97) Anton Löfberg, planarkitekt (§§ 100-104) 
Peter Petersson, byggnadsinspektör (§§ 96-97) Mattias Nilsson, planarkitekt (§§ 100-106) 
Leila Bonnier, planarkitekt (§§ 81-106) Afshin Ghafoori, planarkitekt (§§ 106-108)  
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 18.55 – 19.15 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Bengt Wahlgren (L) utses att justera och Maj-Britt Eckerström (C) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-04-23 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2018-04-24 – 2018-05-16. 
 
Underskrifter 
  
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Kjell Classon, ordförande  Bengt Wahlgren, justerare   
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000081 
 
 
 
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 ej § 97  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Andreas Tammjärv (M) endast § 97 för Lars-Gunnar Comén (M)  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000082 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt Wahlgren (L) utses att justera och Maj-Britt Eckerström (C) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-04-23 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla 
under perioden 2018-04-24 – 2018-05-16. 
 
 
. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000083 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
 
7.4 Insändare i Borås Tidning tillkommer. 

 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 39 (64)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000098 
 
 
 
 
Planprogram för södra Centrum  
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: P 13/10 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Agnes Sandstedt informerar om det fortsatta arbetet med planprogrammet. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000099 
 
 
 
 
Detaljplan för Centrum: Vulkanus 15 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2015-002091 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen med stöd av 2 § i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ställde sig genom beslut § 47 2016-02-08 positiv till att påbörja detaljplan, men att 
användningen i första hand bör vara för bostäder och centrumändamål. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 i beslut § 77 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-03-22 § Pl 2017-000005 via delegation att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 5 april – den 12 maj 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
skicka ut detaljplanen på granskning och att genomförandet att detaljplanen inte kan förmodas innebära en 
betydande miljöpåverkan.  
 
Granskningstiden pågick under tiden den 23 november – den 22 december 2017. 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  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000100 
 
 
 
 
Detaljplan för Centrum: Vulkanus 6 och 7 
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2015-002361 
 
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 
Detaljplanen ingick tidigare i detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade 2008-
08-18 att i enlighet med det planprogram som kommunfullmäktige godkände den 21 februari 2008 uppmana 
byggnadsnämnden att påbörja och prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 i § 157 att sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 29 oktober - den 10 december 2012. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda en i en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 §241 att 
godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning samt att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. Planen skickades ej 
på granskning eftersom exploatörerna bad om att planarbetet skulle avvakta.  
 
Efter samrådet tillkom ny information som gjorde att de olika områdena inom planen Vulkanus och 
Vitsippan fick tidplaner som skiljer sig åt. På grund av parkeringssituationen i området är det viktigt för 
kommunen att byggnationen av parkeringshuset kommer igång. Därför beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-17 §387 att dela upp detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 m.fl. i två 
delar och att godkänna den uppdaterade samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för 
Vulkanus på granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 12 januari – 9 februari 2016. Inkomna 
synpunkter sammanställdes i ett utlåtande och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016, § 
152, att anta detaljplanen.  
 
Detaljplanen överklagades av fastighetsägaren till Vulkanus 13 som bland annat hävdade att avståndet 
mellan den nya byggnaden och deras fastighet var för litet för att de skulle kunna underhålla sin fasad. 2016-
11-02 Beslutade Länsstyrelsens rättsenhet att detaljplanen därför skulle upphävas. Därför skickades planen 
ut för en andra granskning efter beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-19 §5, där Länsstyrelsens 
och sakägarens synpunkter tillgodosågs. Granskningstiden pågick den 7 februari - den 7 mars 2017.  
 
Inkomna synpunkter sammanställdes i ett utlåtande och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 juni 
2017 i § 154 att anta detaljplanen. Detaljplanen överklagades återigen av fastighetsägaren till Vulkanus 13 
som menade att gränsfrågan inte var tillbörligt utredd och att den tekniska lösningen på sammanbyggnad 
skulle tas i planen. 2018-01-29 beslutade Mark- och miljödomstolen att planen skulle upphävas då den 
klagande borde haft möjlighet att yttra sig på den ändring som gjordes mellan granskning och antagande. 
Därför skickades planen ut för granskning en tredje gång efter beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2018-
02-15 §35. Granskningstiden pågick 26 februari - 26 mars 2018. 

forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-04-09 
 
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 
 2018-04-19 § SBN 2018-000101 
 
 
 
 
Detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl, Borås Stad 
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2016-000612 
 
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 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.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska skicka detaljplanen på granskning och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-04-09 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia           Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000102 
 
 
 
 
Detaljplan för Sjömarken: Backabo 2:158 
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2017-000615 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-05-11 i beslut § SBN 2017-000131 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2017-11-29 pl beslutade planchefen i beslut 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. 
 
Begäran grundar sig på att Kommunstyrelsens uppdragsgivning om ny detaljplan 2017-03-20 § 172 med 
hänvisning till lokalförsörjningsnämndens behov av mark för kommunal verksamhet/bostad. 

Platsen ligger inom området Sjöhagen i Sjömarken. Detaljplanen innebär att ett mindre skogsparti planläggs 
för LSS-boende. Gällande detaljplan (P1021, laga kraft 2003-01-14) anger skola. Angöring sker via 
Backhagsvägen i planområdets norra del. Under planarbetet studeras lämplighet av byggnation och 
markanvändning. 

Efter samrådet har synpunkter kommit in som har lett till mindre ändringar. Högsta tillåtna byggnadshöjd 
har sänkts med två meter vilket fortfarande rymmer två våningar. I illustrationskartan har sophuset placerats 
längre in från huvudgatan för att inte skymma sikten. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska skicka detaljplanen på granskning och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med utlåtande 2018-04-03 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000103 
 
 
 
 
Detaljplan för Bergsäter: del av Bergsäter 1:1, Backadalen  
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2015-17 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen med stöd av 2 § i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 §468 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att 
se på möjligheterna att etablera en förskola i Bergsäter, samt att höra berörd stadsdelsnämnd. 
 
Stadsdelsnämnd Väster beslutade 2014-08-25 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt förslaget.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 §35 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny plan som möjliggör en byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200 kvm på 
fastigheten Bergsäter 1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att anslutning kan ske på ett 
bra sätt. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 i beslut §45 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2016-09-23 § Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 3 oktober – den 31 oktober 2016. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
skicka ut detaljplanen på granskning och att genomförandet att detaljplanen inte kan förmodas innebära en 
betydande miljöpåverkan.  
 
Detaljplanen var ute på granskning mellan 4 juli och 4 september 2017. Efter granskning har information 
angående skötsel av slänten i planområdets västra del framkommit som gör att bland annat 
planavgränsningen förändrats. Förändringarna utgör en sådan väsentlig ändring av planförslaget att en ny 
granskning krävs. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 i beslut §347 att godkänna utlåtandet som sitt eget, att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända 
planen för granskning 2. Granskningstiden pågick under tiden den 15 januari – den 12 februari 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. 
 

forts. 
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Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-04-09 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut  Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000104 
 
 
 
 
Detaljplan för Sörmarken: Bankbudet 5 och Hulta 4:1 
(Sörmarksliden)  
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2017-001109 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

- godkänna samrådsredogörelsen som sin egen. 

- skicka ut detaljplanen på granskning efter det att den norra byggrätten i planområdet och den 
kvartersmark som inte behövs till LSS-boendet ersatts med allmän platsmark (PARK). 

- genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan Bankbudet 5. Begäran grundar sig på att Kommunstyrelsen 2017-06-20 har kommit in 
med ett uppdrag att påbörja detaljplanearbete för LSS-boende på en tomt på Bankbudet 5.   

Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-12-14 via delegation att skicka planen på samråd.   

Planens syfte är att möjliggöra för LSS-boende och lekplats på Sörmarken. Planen ska möjliggöra för andra 
kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden. Uppdraget omfattar marken som idag är 
bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden, samt en del av naturområdet bredvid där en ny 
lokalisering för lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200 kvadratmeter.  

Efter samrådet har en solstudie och mindre ändringar i handlingarna gjorts. Solstudien föranledde beslutet 
att öka avståndet mellan ny bebyggelse och Bankbudet 1-4, samt att sänka den tillåtna höjden på de nya 
byggrätterna.  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

- godkänna samrådsredogörelsen som sin egen. 

- skicka ut detaljplanen på granskning efter det att den norra byggrätten i planområdet och den 
kvartersmark som inte behövs till LSS-boendet ersatts med allmän platsmark (PARK). 

- genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med bilagor och samrådsredogörelse 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Kommunstyrelsens diarium 
   Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000105 
 
 
 
 
Detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3 
 
Föredragningslista: 3.8 
Ärendenummer: BN 2014-001172 
 
Förslag till Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Mattias Nilsson informerar om arbetet med detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3.  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000106 
 
 
 
 
Planprogram för Viskafors 
 
Föredragningslista: 3.9 
Ärendenummer: BN 2011-001314 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Mattias Nilsson informerar om arbetet med planprogram för Viskafors. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000107 
 
 
 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Fem medborgare besöker nämnden idag för att diskutera handläggningen av ett bygglovsärende. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000108 
 
 
 

Information ifrån förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Rita Johansson informerar om nämndens kommande medborgardialog 2018-04-24. 
Dialogen rör samråd för detaljplan för Tokarpsberg och hålls kl 17.00-19.00 i Bergdalsskolans matsal.  
 
2018-04-26 kommer nämnden tillsammans med förvaltningen att ha möjlighet att ta del av förra årets 
julklapp; teaterföreställningen Massakerguden på Borås Stadsteater. Föreställningen börjar kl 19.00. 
 
2018-05-24 inleds nämndens sammanträde med en bussresa. Besök kommer att göras vid ett antal pågående 
projekt i staden. Bussen avgår kl 08.00 och återkommer till Stadshuset kl 12.00. Sammanträdet börjar sedan i 
vanlig tid kl 13.15. 
 
Planarkitekt Afshin Ghafoori informerar på det pågående arbetet med 3D. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000109 
 
 
 

Rapport: Budgetprocessen  
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00008 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och översänder detta till 
Stadsrevisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. Hanteringen av 
budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande effekter. Mot denna bakgrund har 
Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Den sammantagna 
bedömningen är att budgetprocessen inte är ändamålsenlig. 
 
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 
Missiv  
Stadsrevisionens rapport 
Budgetprocessen 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsrevisionens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000110 
 
 
 

Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 
Föredragningslista: 6.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00014 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar och översänder detta till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till Borås Stads Plan för 
laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag till både inriktning och uppdrag. I planen föreslås 
lämpliga platser för etablering av laddinfrastruktur, bland annat vid bostäder, större parkeringar utanför 
centrum, pendelparkeringar, större arbetsplatser eller anläggningar, större besöksmål såsom Borås Arena 
och djurparken. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslaget till remissvar och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Missiv 
Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000111 
 
 
 

Remiss: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018 - 2020 
 
Föredragningslista: 6.3 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00016 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar och översänder detta till Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett förslag till ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018 – 
2020” från Sociala omsorgsnämnden på remiss. I förslaget beskrivs prioriterade tillgänglighetsområden, 
syfte, mål samt vilken nämnd som är huvudansvarig för åtgärderna enligt planen. I planen har 
Samhällsbyggnadsnämnden inte tilldelats något huvudansvar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ställa sig positiv till den föreslagna handlingsplanen och bedöma att 
målen för perioden 2018 – 2020 är rimliga.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslaget till remissvar och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Missiv 
PM 
Handlingsplan för tillgängligt samhälle 
Program för ett tillgängligt samhälle 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Sociala omsorgsnämndens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000112 
 
 
 
 

Budgetuppföljning mars 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 ska besluta att godkänna budgetuppföljningen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning mars 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000113 
 
 
 
 

Uppdrag som ej ingår i budget 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00019 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och sända denna till Kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa 
uppdrag skapas till exempel i motioner. Beslut om uppdrag leder till att en expediering av 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det 
inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma 
gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag. 
 
För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget rapporteras till 
Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp till Kommunfullmäktige som en 
rapportering och statusrapport av uppdraget. Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess 
de är verkställda eller att Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. Nämnden ska rapportera till 
Kommunstyrelsen. 
 
Berörda nämnden ska lämna en rapport över de uppdrag som Kommunfullmäktige givit till 
Kommunstyrelsen i april och oktober varje år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna redovisningen och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport: Uppdrag som inte ingår i budget, april 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 57 (64)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000114 
 
 
 

Skrivelse till Damastgatans samfällighetsförening 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: BN 2017-001765 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och att sända detta till Damastgatans 
samfällighetsförening. 
 
Ärendebeskrivning 
Representanter för Damastgatans Samfällighetsförening besökte Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-15. 
Vid sammanträdet överlämnades en skrivelse med 3 frågor som Samhällsbyggnadsnämnden nu besvarar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller också att detaljplanering är en formell process. Sakägare har 
möjlighet att lämna synpunkter och föra dialog då detaljplanen är på samråd och granskning.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) yrkar att nämnden ska besluta att avgöra frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att förslaget ska återremitteras till förvaltningen för att omformuleras så att 
texten saknar politiska ställningstaganden. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till Kjell Classons (S) förslag.  
 
Lennart Malmerfors (KD) yrkar bifall till Kristian Silbvers (SD) förslag. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag om att avgöra frågan vid dagens sammanträde 
mot Kristian Silbvers (SD) förslag om att återremittera ärendet 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 7 Ja och 2 Nej.  
 
Ja: Lars-Gunnar Comén (M), Thomas Svensson (MP), Maria Oscarson (S), Tommy Josefsson (V), Bengt 
Wahlgren (L), Maj-Britt Eckerström (C) och Kjell Classon (S). 
 
Nej: Lennart Malmerfors (KD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Lennart Malmerfors (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
 
Ordförande Kjell Classon (S) yrkar nu att nämnden ska besluta att godkänna utformningen av förslaget till 
yttrande och att sända detta till Damastgatans samfällighetsförening. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att förslaget omformuleras så att texten saknar politiska ställningstaganden. 

forts. 
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Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till Kjell Classons (S) förslag.  
 
Lennart Malmerfors (KD) yrkar bifall till Kristian Silbvers (SD) förslag. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag om att godkänna utformningen av förslaget till 
yttrande och att sända detta till Damastgatans samfällighetsförening mot Kristian Silbvers (SD) förslag om 
att omformulera förslaget så att texten saknar politiska ställningstaganden och finner att nämnden bifaller 
ordförandes förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. Lennart Malmerfors (KD) 
reserverar sig emot beslutet enligt följande: 
Jag instämmer inte i de åsikter om förtätning som framförs i nämndens svar på fråga 1.  

Fråga 1 avser bland annat området Buxbomen, vars planer vann laga kraft 2000 samt 2006. Något relevant motiv till 
varför så nya planer nu anses omoderna nämns inte i svaret. 

Kristdemokraterna delar inte åsikten att det är ett egenvärde i  att befintliga bostadsområden förtätas och hade även 
synpunkter på det i vårt remissvar på ÖP.   

Befintliga attraktiva bostadsområdens tidstypiska karaktär, skala och park/grönområden bör om möjligt bevaras för att 
bibehålla stadens rum och variation i stadsbilden.  Grönområden, parkeringsplatser och andra luckor i bebyggelsen som bebyggs 
kan svårligen återskapas och bostadsområdets gestaltning  förvanskas.  

Ett exempel på den rådande förtätningshysterin är arbetet med en ny detaljplan för nya bostäder mellan Kamgarnsgatan och 
Kyrkvägen i Brämhult. I ett bostadsområde med tidstypiska bostäder från 70-talet planeras det för större flerbostadshus samt 
radhus. Området som ska bebyggas är ett lummigt grönområde som enligt befintlig detaljplan räknas som parkmark. 
Grönområdet fungerar som en grön lunga som hjälper till att ta bort störningar från närliggande trafik men ger även grönska 
till området. Det här utpekade grönområdet i Brämhult är ett exempel på lediga grönytor i Borås som nu riskerar omfattande 
bebyggelse, till följd av den rådande förtätningshysterin. 

När Borås växer får utvecklingen inte enbart styras av hur snabbt vi kan bygga. Lika viktigt är att vi bygger på ett sätt som 
gör Borås bostadsområden fortsatt attraktiva. I många av Borås befintliga bostadsområden är det en blandning av villor, 
radhus och mindre flerfamiljshus, dessa områdens karaktär och skala bör bevaras. Kristdemokraterna menar att ett allt för 
stor fokus på förtätning riskerar att leda till att Borås blir en mindre attraktiv stad att bo och verka i.  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Skrivelse från Damastgatans samfällighetsförening 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Damastgatans samfällighetsförening 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000115 
 
 
 

Insändare i Borås Tidning 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 201-00020 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att publicera en insändare i Borås Tidning. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till insändare 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 60 (64)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000116 
 
 
 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-0001 
 
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 2018-03-01 – 2018-03-31 
Delegationslista BI 2018-03-01 – 2018-03-31 
Delegationslista SB 2018-03-01 – 2018-03-31 
Delegationslista PL 2018-03-01 – 2018-03-31 
Delegationslista Personal 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-04-19 § SBN 2018-000119 
 
 
 
 

Meddelanden 
 
Föredragningslista: 8.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelande för kännedom: 
 

a. Samverkansöverenskommelse med polisen 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för det 
operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet. 
Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse. Borås Stad förbinder sig bland annat att 
inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen samt att skapa trygga miljöer utifrån 
aktuell kunskap/forskning. 
 

b. Borås Stads Miljöpolicy 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads miljömål 2012-2016. 
Reviderade miljömål var på remiss mellan 2017-02-22 och 2017-04-27 och 34 instanser skickade in ett svar 
på remissen till Miljö- och konsumentnämnden. Svaren har sammanställts och miljömålen har i vissa 
avseenden reviderats utifrån de inkomna synpunkterna. Uppdraget är nu slutfört och nämnden har upprättat 
dokumentet Borås Stads miljöpolicy i samma process som dokumentet Borås Stads miljömål. 
 

c. Borås Stads Miljömål 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads miljömål 2012-2016. 
Reviderade miljömål var på remiss mellan 2017-02-22 och 2017-04-27 och 34 instanser skickade in ett svar 
på remissen till Miljö- och konsumentnämnden. Svaren har sammanställts och miljömålen har i vissa 
avseenden reviderats utifrån de inkomna synpunkterna. Uppdraget är nu slutfört och nämnden har upprättat 
dokumentet Borås Stads miljömål i samma process som dokumentet Borås Stads miljöpolicy. 
   
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse med polisen 
Borås Stads Miljöpolicy 
Borås Stads Miljömål 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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