
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-08-23 

 

1. Yttrande 2022-08-12 över granskning för detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 
med flera, Borås Stad (2021-00039). 
 

2. Yttrande 2022-08-12 över granskning för detaljplan för Sandared, del av Sandared 
1:89, Sandevi, Bussvändplats Skogshill övre, Borås Stad (2022-00055). 
 

3. Delegationsbeslut 2022-06-23 avseende ansökan om anläggningsbidrag från IK Ymer 
för omläggning av ytskikt tegeltak på Ymergården samt uppsättning av 
solenergianläggning (2022-00119). 
 

 



 

 

 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-12 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00039 3.1.1.2 

 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 
 

 

 

Granskning för detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 
4 med flera, Borås Stad 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2022-02-22  
§ 24 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan för 
Östermalm, Solhem 1 och 4 m fl och skickar beslutet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden har inga ytterligare synpunkter och tillstyrker 
detaljplanen i sin helhet. 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 4 juli 2022 14:01 
Till: Borås Energi och Miljö AB; kund@borasem.se; Ulf Henningsson; 

Filip.Strom@borasem.se; Kartor; Mätning; Niklas Lund; 
Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; 
Mark; Miljöförvaltningen; Bryggan; registrator.vast@polisen.se; 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; sgi@sgi.se; Tekniska 
nämnden Diarium; trafikverket@trafikverket.se; Tom Andersson; 
Annette Persson Carlson; Niklas Arvidsson; Andreas Exner; Kerstin 
Hermansson; 'Borås Tidning'; Julia Goffe; 
registratur.eldistribution@vattenfall.com; inf@ssel.se; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; exp-hkv@mil.se; 
info@funktionsrattbopras.se; sjuharad@hyresgastforeningen.se; 
info@jernhusen.se; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
borje.fritzson@telia.com; lars.assarsson@telia.com; Borås 
Parkerings AB; Post Nord utdelningsförbättringen; skanova-
remisser-goteborg@skanova.se; registratorvtm@vasttrafik.se; 
patrik.n.eriksson@vgregion.se; 
katarina.grunden.dahlin@vgregion.se; 
Helikopterflygplatser@vgregion.se; lfvcentralregistratur@lfv.se; 
Swedavia; flygplatschef@borasflygplats.se 

Ämne: Underrättelsen granskning Solhem BN 2016-1153 
Bifogade filer: Underrätelse om granskning 2022-07-04.pdf 
 
Hej, 
Översänder underrättelsen om granskning för detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med 
flera, Borås stad. 
 
Planhandlingarna finns på Borås hemsidan: 
Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera - Borås Stad (boras.se) 
 
Det ska tydligt framgå vad som är nämndens/remissinstansens synpunkter. Det underlättar vår 
sammanställning och gör att vi kan bemöta era synpunkter på ett bättre sätt. Synpunkterna bör 
tydligt separeras från bakgrund och beskrivning av ärendet avsett för den egna 
nämnden/remissinstansen. 
Det kan exempelvis göras genom att skicka synpunkterna i ett särskilt yttrande/dokument, eller 
genom att lägga in en ny rubrik i beslutet/skrivelsen, "Nämndens synpunkter på planförslaget". 
Under rubriken nämndens beslut vill vi gärna att ni skriver om nämnden tillstyrker, inte 
tillstyrker/avstyrker eller tillstyrker med synpunkter”. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Leila Alves Bonnier 
Arkitekt SAR/MSA 
 
____________________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 01, Mobil: 073-415 33 18 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/ostermalmplanuppdrag/ostermalmsolhem1och4medflera.5.4fe0629f159b702a8501ab46.html


Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub  
 
 

https://www.boras.se/pub


BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
§ 208 SBN 2022-06-28 
BN2016-1153

Inbjudan till underättelse om granskning för detaljplan för Östermalm,  
Solhem 1 och 4 med flera, Östermalmsgatan, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad tar fram en detaljplan i Östermalm som nu är ute för granskning. 
Du får den här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår mellan 04 juli och 04 
september 2022. Med hänsyn till semester har vi förlängt granskningstiden med fler veckor än vad som 
annars är normalt.

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra radhus och flerbostadshus med totalt cirka 
150 bostäder. Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara 
höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 

Planområdet ligger strax söder om Södra Älvsborgs Sjukhus. Det finns 
ett promenadvänligt natur- och rekreationsområde vid Lilla och Stora 
Hässleholms sjöarna med omgivande skogsområde. Planen har som 
ambition att förbättra både områdets rekreationsvärde och koppling genom 
de olika grön- och promenadstråk mellan Syster Toras väg och Ekenäsgatan. 

Kompensationsåtgärder kan komma att genomföras för
ianspråktagande av mark med lövskog och höga naturvärden. Det har 
tagits fram en artskyddsutredning om fågel och gjorts en avgränsad 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Trädallén kommer att återplanteras längs Syster Toras väg och 
biotopskyddsdispens för trädallé har sökts.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. 

Ring gärna innan du kommer så ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset 
eller läsa på vår webb, skickar vi gärna handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du prenumerera på information via mejl om vad som händer med detaljplaner i 
respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter senast den 4 september 2022 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2016-1153), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med brev till: 

Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden
501 80 Borås



BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
§ 208 SBN 2022-06-28 
BN2016-1153

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att kontakta eventuella 
hyresgäster och andra ägare med denna information. Om du vill ha fler pappersexemplar för att kunna dela ut 
till dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. 

Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningstiden är slut kan du förlora rätten att 
överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Carin Gustrin, tel: 031-788 10 67 epost: carin.gustrin@radar-arkplan.se
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tel: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Med vänliga hälsningar
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-07-04 



 

 

 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 
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Susanne Carlsson 
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Underrättelse om granskning för detaljplan för 
Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, 
Bussvändplats Skogshill övre, Borås Stad  

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2022-02-22  
§ 24 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning för detaljplan för 
Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, bussvändslinga, Skogshill övre. 

Sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden har inga ytterligare synpunkter och tillstyrker 
detaljplanen i sin helhet.Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 7 juli 2022 09:35 
Till: Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; 

Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se); Elin Hegg; Filip Strlm; 
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Individ- 
och familjeomsorgsnämnden Diarium; Julia Goffe; Kartor; Kerstin 
Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Lantmäteri; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas Arvidsson; 
Polismyndigheten; Post Nord utdelningsförbättringen; Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden 
Diarium; Stefan Börjesson; Caroline Mäkinen; Tekniska nämnden 
Diarium; Tom Andersson; Ulf Henningsson; Bryggan; sgi@sgi.se; 
trafikverket@trafikverket.se; 'Borås Tidning'; Niklas Lund; Julia 
Goffe; info@ssel.se; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 
info@hsoboras.se; skanova-remisser-goteborg@skanova.se; 
Västtrafik; info@sandared.se; kansli@sandaredsif.se; 
magnus.omborg@ftiab.se 

Ämne: Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi 
bussvändplats, BN 2021-647      

Bifogade filer: Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi 
bussvändplats.pdf 

 
 
Hej! 
Översänder underrättelse om granskning för detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, 
Sandev, bussvändplats Skogshill övre. 
 
Planhandlingarna hittas på: http://boras.se/detaljplan/sandevi 
 
Det ska tydligt framgå vad som är nämndens/remissinstansens synpunkter. Det underlättar vår 
sammanställning och gör att vi kan bemöta era synpunkter på ett bättre sätt. Synpunkterna bör tydligt 
separeras från bakgrund och beskrivning av ärendet avsett för den egna nämnden/remissinstansen. Det 
kan exempelvis göras genom att skicka synpunkterna i ett särskilt yttrande/dokument, eller genom att 
lägga in en ny rubrik i beslutet/skrivelsen, "Nämndens synpunkter på planförslaget". Under rubriken 
nämndens beslut vill vi gärna att ni skriver om nämnden tillstyrker, inte tillstyrker/avstyrker eller 
tillstyrker med synpunkter”. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Elena Eckhardt 
Planarkitekt  
____________________________________________________________ 
Borås Stad  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 04, Webbplats: boras.se/detaljplan 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 

http://boras.se/detaljplan/sandevi
https://www.boras.se/pub


BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
SBN 2022-06-28 § 206
Dnr: BN 2021-647

Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandared, 
del av Sandared 1:89, Sandevi, Bussvändplats Skogshill övre, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får 
den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 11 juli – 28 augusti. Med hänsyn 
till semester har vi förlängt granskningstiden till fler veckor än vad som annars är normalt.

Syfte och område
Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten 
till Sandevi idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och 
Alingsåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en 
trafiksäker bussvändslinga.

Förslaget innebär att Trafikverket, som är väghållare för 
Alingsåsvägen, kommer att bygga och ansvara för buss-
vändslingan.  Marken för den önskade vändslingan är 
idag detaljplanelagd som bussvändplats på kvartersmark. 
Trafikverket får enligt Väglagen (1971:948) och Plan- och 
bygglag (2010:900) endast utföra väganordningar på mark 
som är detaljplanelagd som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. För att säkerställa byggnation, fortsatt skötsel och ansvar för väganordningen krävs därmed 
ändring av gällande detaljplan. Utbyggnad av bussvändslinga främjar kollektivtrafiken och stämmer väl med 
översiktsplanen. 

Planområdet berör en marksamfällighet Sandared S:26 som inte är fullständigt utredd.

Detaljplanen har varit på samråd 21 mars – 10 april 2022. Inkomna synpunkter och ändringar i planförslaget har 
sammanställas i en samrådsredogörelse. Ett nytt planförslag finns nu upprättat för granskning fram till 28 aug.

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb: http://www.boras.se/detaljplan/sandevi 
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare 
eller annan kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka remissvar senast den 28 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN 2021-647), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.



BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
SBN 2022-06-28 § 206
Dnr: BN 2021-647

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Handläggare för detaljplanen Elena Eckhardt finns tillgänglig för frågor under tre veckor mellan 8- 26 augusti, 
tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Övrig tid kan kundmottagningen kontaktas.
Kundmottagningen, tel: 033 35 85 00, e-post: detaljplanering@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-07-07
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DELEGATIONSBESLUT 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00119 3.6.7.2 

 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag från IK Ymer för 
omläggning av ytskikt tegeltak på Ymergården samt 
uppsättning av solenergianläggning 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2022-02-22  
§ 24 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja IK Ymer ett 
anläggningsbidrag på 50 % av kostnaden för solenergianläggningen max 
150 000 kr.  
 
Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet 
redovisat sina kostnader. 

Sammanfattning 
IK Ymer ansöker om 150 000 kr i bidrag för att lägga om ytskikt taktegel och 
sätta upp solenergianläggning på Ymergården. 
 
Kostnaden för investeringen beräknar föreningen till 1 060 000 kr varav 
omläggning av ytskikt taktegel kostar 570 000 kr och solenergianläggningen till 
490 000 kr. Föreningen gör detta för de behöver lägga om taket och passar då 
på att investera i en solenergianläggning, vilket är miljövänligt och en besparing 
av energikostnader i framtiden.  
 
Anläggningsbidraget för energibesparande åtgärder är 50 % av kostnaden max 
bidrag är 150 000 kr. Detta innebär att föreningen kan få bidrag för 
solenergianläggningen med max 150 000 kr i bidrag. 

Beslutet expedieras till 
1. IK Ymer 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
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