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Tid och plats
2018-05-24, kl. 13.15 – 20.15 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset
Omfattning
§§ 120 – 153
Närvarande ledamöter
Kjell Classon (S), ordförande
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande
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)

13.15 – 17.00

Tjänstgörande ersättare
Eva Brodd (V)
Amanda Wiktorsson (M)

för Tommy Josefsson
för Maj-Britt Eckerström

Närvarande ersättare
Therése Björklund (S)
Mosa Roshanghias (MP)
Georg Guldstrand (M)
Jonas Ellerstrand (SD)

14.55 – 15.30

Övriga närvarande
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef
Richard Mattsson, stadsarkitekt
Elin Hegg, verksamhetsutvecklare
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt
Helena Johansson Persson, byggnadsinspektör
Jeanette Pettersson- Ek, bygglovarkitekt
Niklas Lund, bygglovarkitekt
Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

13.15 – 18.15
15.15 – 20.15

(§§ 120-141)
(§§ 120-141)
(§§ 139-141)
(§§ 134-135)
(§§ 136-137)
(§§ 137-138)
(§ 133)
(§ 144)

Göran Carlsson, sekreterare
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie
(§§ 120-133)
Zilka Cosic, planarkitekt
(§§ 123-125)
Elena Eckhardt, planarkitekt
(§§ 126-127)
Diddi Carlsson, planarkitekt
(§§ 128-129)
Jonatan Westlin, planarkitekt
(§§ 130-131)
Mattias Nilsson, planarkitekt
(§§ 129-130)
Sara Danfelter, ekonom
(§ 146)

Ajournering
Ingen ajournering.
Justering och anslag
Lennart Malmerfors(KD) utses att justera och Lars-Gunnar Comén (M) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-31 kl. 16.00. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under
perioden 2018-06-01 – 2018-06-22.
Underskrifter
________________________________________
Kjell Classon, ordförande
________________________________________
Lennart Malmerfors, justerare

________________________________________________________________________________
Justerat/Sign
Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000120

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
Maria Oscarson (S)
Eva Brodd (V)
Bengt Wahlgren (L)
Amanda Wiktorsson (M)
Lennart Malmerfors (KD)
Kristian Silbvers (SD)

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000121

Val av justerare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Lennart Malmerfors (KD) väljs att justera dagens protokoll och Lars-Gunnar Comén (M) väljs till dennes
ersättare. Justering sker 2018-05-31 kl. 16.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000122

Fastställande av föredragningslista
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
3.6 Förhandsbesked PÅTORP 1:41 tillkommer.
7.2 Dataskyddsombud GDPR. Omedelbar justering.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000123

Detaljplan för Centrum: Kv. Apollo 5
Föredragningslista: 1.1
Ärendenummer: BN 2017-1440

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan.
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019.
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2018-03-05 i beslut § 130 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att upprätta detaljplan för kv. Apollo 5. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit
med begäran om planändring för att bygga på med 3 våningar på en del av kv. Apollo samt täppa till
mellanrummet som finns inom kvarterets byggnader. Användningen föreslås vara antingen bostäder eller
kontor.
Gällande detaljplan:
För området gäller stadsplan P695, som vann laga kraft 1978. Den anger att byggnad för kontorsändamål
får uppföras i upp till fyra våningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Generellt är det positivt med förtätning inom stadskärnan. Området är beläget i den äldre delen
av stadskärnan med ett exponerat läge mot Yxhammarsgatan. Därför är det av stor vikt att
noggrant studera vilken typ av volym som passar in. På grund av de kulturhistoriska värden som finns
på platsen idag är det också viktigt att fasadmaterialet väljs med omsorg.
Beslutsgång

Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

Beslut från kommunstyrelsen 2018-03-05
Upplysningar

Faktura för planbesked skickas separat till sökande.
Beslutet skickas till:

Beslutskopia

Justerat/Sign

Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000124

Detaljplan för Centrum: Kv. Midas 14
Föredragningslista: 1.2
Ärendenummer: BN 2017-1441

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019.
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2018-03-05 i beslut § 130 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta detaljplan för kv. Midas 14. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med
begäran om planändring för att bygga på med 2-4 våningar på olika delar av kv. Midas.
Användningen föreslås vara bostäder och kontor.
Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P634, som vann laga kraft 1973. Den anger att man får uppföra
byggnad för handelsändamål i varierande höjder från 8-19 meter över grundkartans nollplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Generellt är det positivt med förtätning inom stadskärnan. Området är beläget i den äldre delen
av stadskärnan med ett exponerat läge mot Stora Torget. Därför är det av stor vikt att först
noggrant studera vilken typ av volym som passar in. Vid framtagande av volymerna är det angeläget att
tänka på hur kyrkan som ett viktigt element förhåller sig till de kommande volymerna. På
grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen idag är det också viktigt att
fasadmaterialet väljs med omsorg.
Beslutsgång

Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

Beslut från kommunstyrelsen 2018-03-05
Upplysningar

Faktura för planbesked skickas separat till sökande.
Beslutet skickas till:

Beslutskopia

Justerat/Sign

Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000125

Detaljplan för Centrum: Kv. Eko 10 (Gamla Postenhuset)
Föredragningslista: 1.3
Ärendenummer: BN 2015-1920

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

2008-12-18 § 193 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram samt gav dåvarande
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området. Byggnadsnämnden gav dåvarande
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för planområdet 2009-01-27 § 11 och
planen gick ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010- 09-30 § Pl 6/10.
Sedan samrådet för detaljplanen för Viskaholm 2010/2011 har det skett ägarbyten och de nya
fastighetsägarna har andra planer. Därför föreslogs att en ny plan skulle upprättas för endast den del
av planområdet som berör fastigheten Eko 10.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Eko 10. Den 8 juni 2017 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde
rum den 9 juni – 6 augusti 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2017 att godkänna samrådsredogörelsen som
sin egen samt att skicka ut detaljplanen för granskning. Nämnden beslutade även att genomförandet
av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan (§ SBN 2017-000282). Planen
har varit ute på granskning under perioden 13 december 2017 – 26 januari 2018. Inkomna synpunkter
finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

Antagandehandling med utlåtande 2018-05-14
Beslutet skickas till:

Beslutskopia

Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten

Kungörelse av beslut

Kommunens anslagstavla

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000126

Detaljplan för Sjömarken: Del av Räveskalla 1:36,
Badstrandsvägen
Föredragningslista: 1.4
Ärendenummer: BN 2015-022

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna med tillägget att
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar Samhällsbyggnadsförvaltningen att den önskar se en hantering av biloch gångtrafiken vid korsningen Badstrandsvägen-Göteborgsvägen- Fjällvägen i samband med detaljplanen.
Ärendebeskrivning

Planarkitekt Elena Eckhardt informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer skickas
på samråd under augusti.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000127

Detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 m. fl., Räfseryd
Föredragningslista: 1.5
Ärendenummer: BN 2017-804

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Planarkitekt Elena Eckhardt informerar om det pågående planarbetet med detaljplanen.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000128

Detaljplan för Södra Sjöbo: Trådskivlingen 5
Föredragningslista: 1.6
Ärendenummer: BN 2015-1578

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Planarkitekt Diddi Carlsson informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer skickas
på samråd under hösten.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000129

Detaljplan för Viskafors: Rydboholm 1:342
Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen
Föredragningslista: 1.7
Ärendenummer: BN 2016-1640

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 2014-04-22 § 201 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att upprätta en detaljplan för ett större område i Viskafors, mellan idrottshallen i väster och
Pumpkällehagen i öster. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det större området i Viskafors. För
att effektivisera planarbetet och snabbt kunna få fram byggbar mark för vårdverksamhet bröts aktuellt
planområde ut och hanteras nu som ett eget ärende. Samhällsbyggnadsnämnden informerades om
ärendehanteringen 2016-08-25. Delegationsbeslut § Pl 2016-000017 togs av plan- och bygglovschefen 201610-31 gällande att sända ut planen på samråd.
Samrådstiden pågick från den 9 november till den 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.
Beslut om granskning fattades av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-23. Vid beslutstillfället fanns vissa
oklarheter kring parkeringsfrågan. Beslutet var därför att Plan- och bygglovschef fick delegation att skicka ut
planen på granskning då parkeringsfrågan var utredd.
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 5 mars - 5 april 2018.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

Antagandehandling med utlåtande

2018-05-14.

Beslutet skickas till:

Beslutskopia och handlingar skickas till

Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten

Kungörelse av beslut

Kommunens anslagstavla

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000130

Detaljplan för Landala: Kilsund 4
Föredragningslista: 1.8
Ärendenummer: BN 2018-43

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för
handlagt planbesked.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen avslog 2018-04-09 i beslut § 209 ansökan om planbesked. Begäran grundar sig på att
fastighetsägaren har sökt planbesked för att kunna ändra planen, avlägsna varsamhetsbestämmelserna och
därmed kunna gå vidare med en ny bygglovsansökan för fasadförändring.
Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan P1052, som vann laga kraft 2005. Syftet med planen var en ny väst-östlig
vägförbindelse. I samband med planen lades skydds, och varsamhetsbestämmelser till.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Nuvarande detaljplan från 2005 innehåller ett flertal bevarandebestämmelser för att bevara byggnadens
karaktär och utseende och är dessutom upptagen som kulturhistoriskt värdefull i kommunens
Kulturmiljöprogram. Fastighetsägaren har under 2017 utan framgång sökt bygglov för att kunna förändra
fasaderna på byggnaden. Negativt planbesked föreslås då byggnaden med fasader är utpekad som
bevarandevärd, och så sent som 2005 skyddades med varsamhetsbestämmelser.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska meddela sökanden negativt planbesked samt att
ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

Beslut från kommunstyrelsen

2018-04-09

Upplysningar

Faktura för planbesked skickas separat till sökande.
Beslutet skickas till:

Beslutskopia skickas till

Justerat/Sign

Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000131

Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
Föredragningslista: 1.9
Ärendenummer: BN 2011-1495

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremiteras till förvaltningen.
Ärendebeskrivning

Det pågående planarbetet påbörjades 2011 och redovisades på nämnden som ett informationsärende
2011-11-10. Ett markanvisningsavtal skrevs 2011-02-17 mellan Borås Stad och Peab, vilket förnyades i
februari 2016. Då Samhällsbyggnadsförvaltningen aldrig hade fått något formellt uppdrag att upprätta
detaljplanen gavs uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-24. Plan- bygglovschefen beslutade
2017-10-02 § Pl 2017-10 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 oktober - 5
november 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. I samrådsskedet av
detaljplanen ingick även ett område norr om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgår ur planen
inför granskning eftersom den tänkta bebyggelseutformningen har visat sig svår att anpassa till platsen
avseende natur och terräng.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) yrkar att nämnden ska godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att
skicka detaljplanen för granskning.
Kristian Silbvers (SD) och Lennart Malmerfors (KD) yrkar att förslaget ska återremitteras till förvaltningen.
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) och Lennart
Malmerfors (KD) förslag och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag.
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) och
Lennart Malmerfors förslag med Nej. Omröstningen utfaller med 2 Ja och 5 Nej och 2 Avstår.
Ja: Maria Oscarson (S) och Kjell Classon (S).
Nej: Thomas Svensson (MP), Eva Brodd (V), Bengt Wahlgren (L), Lennart Malmerfors (KD) och Kristian
Silbvers (SD).
Avstår: Lars-Gunnar Comén (M) och Amanda Wiktorsson (M)
Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen.
Beslutsunderlag

Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-05-14.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000132

Detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90
Föredragningslista: 1.10
Ärendenummer: BN 2017-1107

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
- att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 i beslut § 374 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja två
detaljplaner. Syftet är att undersöka möjligheterna för kommunal verksamhet på två tomter i Kyllared och
Sörmarken. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-06-29 i beslut § 161 Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Kyllared. Den 17 oktober 2017 beslutade planchefen via
delegationsbeslut § 011 från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på samråd. Samrådet ägde
rum den 18 oktober - 22 november 2017. Detaljplanen reviderades efter inkomna yttranden från samrådet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut § 057 att godkänna samrådsredogörelsen som sin
egen samt att skicka detaljplanen för granskning. Granskningen ägde rum den 29 mars - 30 april 2018.
Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

Antagandehandling med utlåtande
Beslutet skickas till:

2018-05-24.

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
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000133

Detaljplan för Centrum: Hugin 1
Föredragningslista: 1.11
Ärendenummer: BN 2011-1508

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Planarkitekt Saeed Ebrahimabadi informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer
att skickas på granskning under sommaren.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande

Sida 38 (49)
Beslutsdatum
2018-04-19

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000142

Allmänhetens frågestund
Föredragningslista: 4.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En invånare besöker nämnden idag och ställer frågor kring pågående detaljplanearbete på Brämhult.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande

Sida 39 (49)
Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000143

Information ifrån förvaltningen
Föredragningslista: 5.1

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Rita Johansson informerar om Borås Stads planering inför stadens 400 årsjubileum 2021.
Plan- och bygglovchef Michaela Kleman informerar kring Mjölskivlingen och planerade samtal med berörda
fastigheter.
Plan- och bygglovchef Michaela Kleman redovisar statistik från bygglov-, ingripande-, samt planärenden för
perioden 1 januari – 30 april.
Justering görs av vissa indikatorer inför Budget 2019:1.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande

Sida 40 (49)
Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000144

Information om Borås framtid
Föredragningslista: 5.2

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets från Tekniska förvaltningen beskriver sitt uppdrag och berättar om
värdet av gröna miljöer i staden. Tillsammans med stadsarkitekt Richard Mattsson redovisas bilder och
visionära tankar hur Borås Stad kan växa och utvecklas.

Justerat/Sign

Utdragsbestyrkande

Sida 41 (49)
Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000145

Rapport: Samhällsplanering och bostadsbyggande
Föredragningslista: 6.1
Ärendenummer: Ciceron 2018-0009

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och att översända detta till
Stadsrevisionen.
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsen, nämndernas och de kommunala
bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering och bostadsbyggande. Granskningen visar att
förutsättningarna för samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden.
Revisionen menar att Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att styrdokument och
planer inom området uppfyller lagstiftarens intentioner avseende utformning, innehåll och omfattning.
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
Rapportsammandrag
Beslutet skickas till:
Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

Stadsrevisionens diarium

Utdragsbestyrkande

Sida 42 (49)
Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000146

Budgetuppföljning: Tertial 1
Föredragningslista: 7.1
Ärendenummer: Ciceron 2017/00039

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning Tertial 1 samt att sända denna till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

För helåret prognostiseras ett nollresultat jämfört med kommunbidraget. Utfallet efter fyra månader visar på
ett positivt resultat på 1 890 tkr.
Nämnden prognostiserar minskade intäkter med ca 500 tkr på grund av ändrade förutsättningar för
utbetalning av ersättning från den statliga lantmäterimyndigheten.
Kostnaderna för personal förväntas ge ett överskott motsvarande ca 1 000 tkr.
Material och tjänster överskrider budgeten med ca 500 tkr enligt prognosen.
Beslutsgång

Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen Tertial 1 och
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning: Tertial 1
Beslutet skickas till:

Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

Kommunstyrelsens diarium

Utdragsbestyrkande

Sida 43 (49)

Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000147

Utseende av dataskyddsombud GDPR
Föredragningslista: 7.2
Ärendenummer: Ciceron 2018-00023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Magnus Blomqvist och Dan Bodin till myndighetens
dataskyddsombud. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att uppdra åt förvaltningen att anmäla dataskyddsombuden till
Datainspektionen.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gällande personuppgiftslagen
(PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar
hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och
skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarig (PuA) missköter
sina uppgifter. I kommun är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Behandling omfattar insamling, registrering,
lagring, bearbetning och utplåning av personuppgifter. Myndigheter ska utse dataskyddsombud, som ska
övervaka att myndigheten följer dataskyddsförordningen.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att utse Magnus Blomqvist och Dan
Bodin till myndighetens dataskyddsombud samt att uppdra åt förvaltningen att anmäla
dataskyddsombuden till Datainspektionen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutet skickas till:
Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Utdragsbestyrkande

Sida 44 (49)
Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000148

Delegation av beslut i personuppgiftsärenden
Föredragningslista: 7.3
Ärendenummer: Ciceron 2018-00023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef får delegation
att fatta beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gällande personuppgiftslagen
(PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar
hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och
skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarig (PuA) missköter
sina uppgifter. I kommun är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Behandling omfattar insamling, registrering,
lagring, bearbetning och utplåning av personuppgifter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef föreslås få delegation att fatta beslut med anledning av
nämndens personuppgiftsansvar. Förvaltningschefen äger i sin tur rätt att vidaredelegera beslutsrätten.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att Samhällsbyggnadsförvaltningens
förvaltningschef får delegation att fatta beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar och
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutet skickas till:
Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Utdragsbestyrkande

Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000149

Sida 45 (49)

Namnberedningen
Föredragningslista: 7.4
Ärendenummer: Ciceron 2018-00003

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll:
-

att befintlig väg i Hällered ges namnet Trollsåsvägen
att väg i Målsryd ges namnet Hamrabacken
att ett nytt kvarter i Viared ges namnet Vindpusten
att till namnbanken tillföra ”Sir” Henry Magnussons namn.

Ärendebeskrivning

Lantmäteriavdelningen föreslår namn på gator och allmänna platser. Namnförslagen bereds i den
kommunala namnberedningen, som är en politiskt tillsatt nämnd bestående av fem ledamöter. Beslut om
nya namn fattas av Samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från namnberedningen. Protokoll har nu
inkommit från namnberedningen med önskemål om fastställande av förslagen.
Beslutsgång

Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med namnberedningens protokoll och
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Namnberedningens protokoll med kartor
Beslutet skickas till:

Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

2018-05-07
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
Lantmäteriet

Utdragsbestyrkande

Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000150

Sida 46 (49)

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
Delegationslista BI
Delegationslista SB
Delegationslista PL
Lantmäteriet
Beslutet skickas till:

2018-04-01 – 2018-04-30
2018-04-01 – 2018-04-30
2018-04-01 – 2018-04-30
2018-04-01 – 2018-04-30
L1 – L49

Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium

Utdragsbestyrkande

Beslutsdatum
2018-05-24

Beslutsnummer
§ SBN 2018-000153

Sida 49 (49)

Meddelanden
Föredragningslista: 8.4

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelande för kännedom:
a. SCB:s medborgarundersökning 2017
Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2017.
131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i
åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 36 procent enkäten, dvs 576 personer.
b. Kommunens kvalitet i korthet
Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuners och Landstings, SKL, undersökning Kommunens
Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2017. 258 kommuner har deltagit i undersökningen 2017.
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

SCB:s medborgarundersökning 2017
Kommunens kvalitet i korthet
Beslutet skickas till:

Beslutskopia och handlingar skickas till

Justerat/Sign

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Utdragsbestyrkande

