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Protokoll 

Tid och plats 
2020-12-17, kl. 13.15-19.17 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal och via Teams 
Ajournering: 18.11-18.33 

Paragrafer  
§§ 387-421 

Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), förste vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), andre vice ordförande, via Teams 
Maria Oscarson (S), via Teams 
Maj-Britt Eckerström (C), via Teams, från kl. 14.08 
Mosa Roshanghias (MP), via Teams 
Georg Guldstrand (M), via Teams 
Lennart Malmerfors (KD), via Teams, jäv §394 
Kristian Silbvers (SD), via Teams 
Hans Thornander (KD), tjänstgörande ersättare § 394, via Teams, ej kl. 14.40-15.16 

Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare, via Teams 
Therése Björklund (S), ersättare, via Teams 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare, via Teams 
Bengt Belfrage (C), ersättare, via Teams, till och med kl. 18.30 
Bengt Wahlgren (L), ersättare, via Teams, från kl. 13.57 
Emma Glad (M), ersättare, via Teams 
Susanne Borssén Josefsson (M), ersättare, via Teams 
Jessica Halin (SD), ersättare, via Teams 

Övriga närvarande 
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef   
Julia Goffe, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef, via Teams 
Elin Hegg, utvecklingsledare, via Teams 
Richard Mattsson, stadsarkitekt, via Teams  
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, via Teams 
Josefine Nyman, administrativ chef, via Teams 
Paulina Bredberg, planarkitekt, via Teams 
Elena Eckhardt, planarkitekt, via Teams 
Anton Löberg, planarkitekt, via Teams 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt, via Teams 
Mattias Nilsson, planarkitekt, via Teams 
Anton Ehrendahl, planarkitekt, via Teams 
Zilka Cosic, planarkitekt, via Teams 
Alisa T. Zetterström, bygglovsarkitekt, via Teams 
Fredrik Berg-Gustafsson, byggnadsinspektör, via Teams 
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Övriga närvarande, fortsättning 
Sara Eklund, byggnadsinspektör, via Teams 
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt, via Teams 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt, via Teams 
Jonatan Westlin, planarkitekt, via Teams 
Sara Danfelter, ekonom, via Teams 

Justering och anslag 
Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-21 kl. 11.00. Protokollet anslås på 
kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-12-21 – 2021-01-12. 

Underskrifter 

___________________________ ____________________________ 

Morgan Hjalmarsson, ordförande   Lars-Gunnar Comén, justeringsperson 
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§387 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs  
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§ 388 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Lars-Gunnar Comén (M) utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Bengt-
Arne Bohlin (S) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-
12-21.  



Beslutsdatum  Sida 5 (74) 
2020-12-17 

_________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                    

§ 389 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§390 

Detaljplan, del av Viared 13:1, Trafikplats Boråstorpet  

 
Ärendenummer: BN 2020-002382 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2021.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett nytt trafikmot 
inom fastigheten Viared 13:1. Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan för 2021. 

Gällande detaljplan 
Området är idag inte planlagt. Detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 med flera (2011) 
har anpassats för att kunna anlägga en ny infart till området.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att möjliggöra ett trafikmot på platsen. 
Trafikmiljön i området och i befintliga trafikmot kan bli bättre och säkrare. Detaljplanen 
underlättar för att resterande del av ändring av detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 
kan antas. 

Förslaget överensstämmer med Borås Stads gällande översiktsplan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen skrivelse 2020-12-07 

Presentation 2020-12-02 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§391 

Detaljplan, Druvefors, del av Druvefors 1:1 med flera, 
Trafikåtgärd  

Ärendenummer: BN 2020-002381 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Planarbetet kommer starta tidigast 2021.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva att 
ändra detaljplanen för Druvefors 1:1. Uppdraget grundar sig i att framkomligheten i 
området har påverkats av utvecklingen av handelsområdet vid ICA Maxi och av 
utbyggnaden av bostäder i stadsdelen Druvefors. Uppdraget grundar sig också i att ICA 
Maxi önskar en ny infart till handelsområdet. Utöver det aktuella uppdraget arbetar 
Trafikverket och Borås Stad med en översyn av framkomlighetsåtgärder på riksväg 27/41. 
Sammantaget kommer åtgärderna att förbättra trafiksituationen ur såväl framkomlighets- 
som trafiksäkerhetssynpunkt inom hela området.  

Kommunstyrelsen anger att detaljplanen ska prioriteras i verksamhetsplan för 
detaljplanering för 2021.  

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P1074 som fick laga kraft 2006 och stadsplan P340 som fick 
laga kraft 1968. Området som berörs är stort och gällande planer anger gata, trafik, park, 
handel, teknisk anläggning och vatten för olika delar inom det aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att trafiken ses över och åtgärdas på platsen. 
Förslaget överensstämmer med Borås Stads gällande översiktsplan och åtgärderna kommer 
att underlätta för framtida utbyggnad av utvecklingsområdet Gässlösa.  

Detaljplaneuppdraget ligger med i förslag till verksamhetsplan för detaljplanering för 2021 
som avses beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse Kommunstyrelsen 2020-12-07  

Presentation  2020-12-02 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§392 

Detaljplan för Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera  

Ärendenummer: P 2006-000002 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-08-18 att godkänna ett planprogram och ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Bosnäs (P2/06). 

Byggnadsnämnden beslutade 2006-04-06 i beslut BN § 93/06 att uppdra åt 
Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan. Stadsbyggnadskontorets planchef beslutade 
2008-05-30 i beslut PL § 9/08 att sända detaljplanen på samråd. Efter samrådet 2008 
stannade planarbetet upp. Ett annat VA-saneringsområde prioriterades och ärendet har 
därför varit vilande i många år. 

I verksamhetsplanen för 2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återuppta 
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Bosnäs. 

Bosnäs är beläget 9 km sydväst om Borås centrum och angörs via väg 27 och 
Funningevägen. För området gäller en byggnadsplan för fritidshus från 1968. Idag är 
Bosnäs ett omvandlingsområde med 200 befintliga fastigheter varav 85% omvandlats till 
permanentboende. Det ställer högre krav på vatten-. och avloppsrening samt kapacitet och 
Borås Stad planerar därför i enlighet med VA-planen från 2016 att förse området med 
kommunalt vatten- och avloppsledningsnät (VA).  

Syfte med ny detaljplan är, att i samband med att kommunalt VA byggts ut, att underlätta 
för permanentboende genom att tillåta större byggrätter än vad som nu tillåts. I planen 
möjliggörs även för en komplettering med ett antal nya tomter. Detaljplanen syftar vidare 
att stärka friluftslivets intressen genom att införa kommunalt huvudmannaskap för den 
kommunägda naturmarken och att möjliggöra att en av de tre badplatserna blir en allmän 
badplats med god tillgänglighet.  

Detaljplanen stämmer med översiktsplanen. Hela stråket Funningen till Bosnäs är utpekat 
för utveckling av friluftslivet. Bosnäs är utpekad som en ort av lokal betydelse och 
översiktsplanen stödjer därmed även en viss utveckling av bostäder under förutsättning att 
de gynnar en kostnadseffektiv utbyggnad av VA-nätet. 

Arbete pågår för närvarande med att ta fram ett planförslag för samråd. Avsikten är att gå 
ut på samråd samtidigt som Borås Energi och Miljö samråder med fastighetsägarna om 
placering av förbindelsepunkter för VA. Det beräknas kunna ske till våren 2021 när Borås 
Energi och Miljö är klara med projekteringen av VA-nätet.  

Ett tidigt informationsmöte om planprocessen genomfördes i Bosnäs i mars 2020. Därefter 
har planens många genomförandefrågor avseende huvudmannaskap för vägar, natur och 
badplatserna diskuterats vid möten med representanter från styrelsen i Bosnäs 
samfällighetsförening.  
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Södra delen av Funningevägen, 2 km, och som delvis ingår i planområdet utgör en enskild 
väg som kommunen ändå skött av hävd. Tekniska förvaltningen har för avsikt att sluta med 
skötseln och inriktningen i detaljplanen är därför att ha kvar det enskilda 
huvudmannaskapet för alla vägar inom allmän platsmark, både för Funningevägen och för 
det övriga lokala vägnätet som Bosnäs samfällighetsförening idag ansvarar för. Särskilda 
skäl för att frångå huvudregeln i plan- och bygglagen om kommunalt huvudmannaskap är 
att området har sitt ursprung som byggnadsplan för fritidshus långt utanför Borås tätort 
och att det inte finns några andra kommunala vägar i närområdet. 

Beslutsunderlag 
Presentation 2020-12-17  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsen 

Bosnäs samfällighetsförening 
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§393 

Detaljplan för Centrum, Morfeus 7 

Ärendenummer: BN 2020-001164 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-07-02 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 
inkommit med begäran om planändring på Morfeus 7.  

Del av Morfeus 7 är tillsammans med Morfeus 5 under planläggning för ett nytt 
flerbostadshus. Morfeus 7 omfattas av tomtindelningsbestämmelser. För att möjliggöra 
en sammanslagning av Morfeus 7 med en eller båda av Wilhelms övriga fastigheter i 
kvarteret behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas. Planändringen ger endast 
Willhem möjlighet att förändra fastighetens avgränsning, till exempel genom 
sammanslagning med annan fastighet och leder inte till några ändringar i gällande plan i 
övrigt. Ärendet bedöms sakna strategisk betydelse och handläggs med begränsat 
förfarande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17, att ge positivt planbesked och ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Planarbetet skulle starta hösten 2020 och 
ett plankostnadsavtal upprättas. 

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

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Presentation 2020-12-17  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§394 

Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera, Västerbro 

Ärendenummer: BN 2017-000656 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd. 

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 129 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Kommunstyrelsen gav 
2017-03-20 § 171 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för fastigheten Viskaholm 2 med flera, Västerbro. Detaljplanen ska möjliggöra en 
blandstad med bostäder, kontor, handel och centrumfunktioner. 

Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikation och 
service. Det har gjorts ett översiktligt visionsarbete för att identifiera de viktiga stråken och 
kopplingar till omgivande stadsdelar. Målsättning har varit att möjliggöra bebyggelsen att 
kliva västerut över Viskan och även norrut på andra sidan järnvägen. Parkstråket går genom 
planområdet och planeras fortsättningsvis ansluta till en gång- och cykelbro över järnvägen 
och koppla centrum till Norrby. 

Under planarbetet har gjorts en lämplig avgränsning för planområdet. Syftet med planen är 
att möjliggöra blandstad med ca 40000 kvm BTA för nya bostäder och centrumfunktioner 
(butik, caféer eller restaurang) på bottenplan. Planen skyddar också det befintliga 
kulturhistoriska kontorshuset vid Viskan. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitek-
tonisk kvalitet med tanke på dess strategiska centrala läge mellan Resecentrum och 
rutnätsstaden. Området är också en viktig koppling mot Norrby.  

Jäv 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Planbeskrivning 2020-12-17 

Plankarta 2020-12-17 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§395 

Detaljplan för del av Sjömarken, Backabo 2:119  

Ärendenummer: BN 2014-000092 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning.  

Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §490 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planändring för att kunna stycka av sin 
fastighet och uppföra ytterligare ett enbostadshus.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut §13 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om 
positivt planbesked.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30 i delegationsbeslut §PL 2020-000752 att 
detaljplanen sänds för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11§.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Planbeskrivning 2020-11-30  

Plankarta 2020-11-30  

Samrådsredogörelse 2020-11-30  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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§396 

Detaljplan för Norrmalm, Järven 15, 16 och 4 

Ärendenummer: BN 2019-001280 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-24 att tillstyrka planbeskedet och uppmanade 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-10-31 i beslut § SBN 2019-000306 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  

2020-09-14 beslutade planchefen via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 14 september - 5 oktober 2020.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 att sända planen på granskning och 
att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. 
Granskningen pågick 2 – 30 november 2020.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Granskningsutlåtande 2020-12-17  

Planbeskrivning 2020-12-17 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut: Kommunens anslagstavla 
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§397 

Detaljplan för Centrum, Vile 7 med flera 

Ärendenummer: BN 2018-001536 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-15 i beslut §398 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum, Vile 3 och 4.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 i beslut §109 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum, Vile 7. 
Planarbetet behöver samordnas med redan pågående planer i samma kvarter.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-28 i beslut §329 att godkänna informationen 
och lägga den till handlingarna.  

2020-02-14 tog samordnaren på planenheten delegationsbeslut (§PL 2020-00035) på att 
skicka ut detaljplanen på samråd.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 i beslut §238 att godkänna detaljplanen 
för granskning och att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande 
miljöpåverkan.   

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Plankarta 2020-12-03 

Planbeskrivning 2020-12-03 

Granskningsutlåtande 2020-12-03 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

 

Kungörelse av beslut: Kommunens anslagstavla 
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§398 

Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan 

Ärendenummer: BN 2017-000634 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut § 158, Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att 
pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbyggelse.  

Begäran grundar sig på att Riksbyggen inkommit med ansökan om en markanvisning av ca 
4 500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Exploatören vill bygga cirka 40 lägenheter i ett 
flerbostadshus. Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. 
Området är idag planlagt som allmän platsmark, park.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Byttorp 3:1. 
Markavdelningen upprättade ett markanvisningsavtal som innebar att bolaget, fram till 
2019-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förärv av marken samt övriga 
villkor avseende exploatering. Avtalet är förlängt till 2021-03-31. 2019-10-10 beslutade plan 
och bygglovschefen i beslut § PL 2019–002337 via delegation att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 11 oktober till den 10 november 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut §139 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. 
Granskningstiden pågick under tiden den 1 maj – 31 maj 2020. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i ett utlåtande. 

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta detaljplanen. 

Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag från Sverigedemokraterna, se bilaga 1, som 
innebär att detaljplanen ska återremitteras till förvaltningen. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt yrkande om att avgöra ärendet på sammanträdet mot Kristian Silbvers (SD) 
yrkande att återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.  

Omröstning begärs. 
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Omröstning 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) yrkande besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) yrkande 
besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 

Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar Comén 
(M), Maria Oscarson (S), Maj-Britt Eckerström (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan Hjalmarsson 
(L). 

Nej: Kristian Silbvers (SD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det därmed kvarstår endast ett förslag till beslut, att anta detaljplanen, och finner 
att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2020-11-04  

Granskningsutlåtande 2020-11-04  

Planbeskrivning 2020-11-04  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut: Kommunens anslagstavla 
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§399 

Verksamhetsplan 2021 för detaljplanering 

Ärendenummer: Ciceron 2020-456 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2021 för detaljplanering.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2021 för 
detaljplanering. Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både 
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som 
innehåller cirka 800-1000 bostäder i antagna detaljplaner 2021, verksamhetsmark som uppfyller de 
kommande årens behov och tillgodose behovet av kommunal service. 

Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 
2021. Den är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en beskrivning av bakgrund och 
utgångspunkter för prioriteringen, samt en beskrivning av planprocessen. Andra delen utgörs förslag 
till produktionsplan för 2021, samt en förteckning av strategiska planer och program som avses 
arbetas med 2021 och som är en förutsättning för kommande års detaljplanering. Den sista och 
tredje delen innehåller en förteckning av samtliga planuppdrag som inte kommer att prioriteras 
under kommande året. 

Förslaget utgår från en sammanvägd bedömning av beslutade planuppdrag utifrån i vilken grad de 
bidrar till måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar förslaget 
till produktionsplan 1700-3400 nya bostäder i antagna detaljplaner fram till 2024. Förslaget utgår 
också från en noggrann avvägning utifrån tillgängliga resurser inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Prioriteringsförslaget ska leda till en realistisk produktionsplan som är genomförbar inom ramen av 
tillgängliga personalresurser och konsultinsatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 att sända förslag till verksamhetsplan på remiss till 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2020-12-07 över förslaget och tillstyrkte remissförslaget där de fem 
tillagda planerna från Samhällsbyggnadsnämnden lyfts in i verksamhetsplanen. De konstaterar att 
Samhällsbyggnadsnämnden har en större efterfrågan på detaljplaner än vad som är möjligt att 
tillgodose och därför är prioriteringar viktigt. Detta kräver en effektiv organisation och tydlig 
struktur, vilket i sig kan vara svårt då en viss förskjutning av fokus har skett från Borås tätorts 
centrala delar till ytterområdena genom de ytterligare fem detaljplanerna som är tillagda. Därmed 
frångås också de vägledande styrdokument som finns. Trots detta så anser Kommunstyrelsen att de 
tillagda planerna är lämpliga att inkludera verksamhetsplanen för 2021.  
 
Samhällsservice, nya verksamhetsområden och trafikåtgärder är viktigt för att uppnå en attraktiv 
stad. Utrymmet i verksamhetsplanen är begränsat vilket har lett till prioriteringar även av 
kommunens egna intressen. Kommunstyrelsen poängterar att fokuseringen ska vara att hålla högst 
tempo på planer för kommunal service, näringsliv, bostäder och infrastruktur. 
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Vidare framförs att antalet planbeskedsansökningar som kommer in till kommunen är många varje 
år och att detta innebär att det behövs en mer restriktiv hållning för att inte öka antalet detaljplaner 
som inte kan prioriteras. Detta förhållningssätt gäller för så väl Kommunstyrelsen som för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Några av de prioriterade detaljplanerna som ligger inom område för järnvägskorridorer och 
stationslägen är tveksamma att bedriva aktivt planarbete innan järnvägsfrågan har klarnat ytterligare. 
För att öka utrymmet något föreslår Kommunstyrelsen att tre av de prioriterade planerna sätts på 
paus i väntan på tydligare besked. Dessa är Regementet Osdal 3:4, Kretsloppspark samt Osdal 
2:1(nytt industriområde - Elipsen). Kommunstyrelsen hoppas dock att dessa planer kan starta upp 
igen under andra halvan av 2021.  
 
Det förekommer att mindre detaljplaner som inte finns namngivna i verksamhetsplanen och som tas 
fram vid sidan av. Exempelvis kan dessa vara bra projekt för praktikanter. Planerna kräver dock 
arbete av andra förvaltningar och behöver redovisas på ett sådant sätt att förvaltningarna kan få en 
tydlig överblick, för att kunna prioritera resurser mm. Detta behöver dock inte nödvändigtvis ske i 
verksamhetsplanen.  
 
Kommunstyrelsen är medveten om att planförfrågningar i serviceorter inte har varit speciellt hög. 
Kommunstyrelsens arbete i dessa orter bör leda till att öka inströmningen av planförfrågningar 
alternativt öppna upp för planering på kommunal mark. Detta arbete pågår. 
  
Slutligen framför Kommunstyrelsen att när planuppdrag avslutas/avbryts vill Kommunstyrelsen ha 
information om detta för att själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.  

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta verksamhetsplan 
för detaljplanering 2021. 

Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag från Sverigedemokraterna, se bilaga 2, där 
detaljplan för Parkstaden, Parkstaden 1:1, Almås plats utgår ur verksamhetsplanens prioriterade 
detaljplaner och ersätts av planerna Sandared, Sandared 1:24 och Svensgärde, Laggarebo 1:1.  

Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till ett tilläggsförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna 
att lägga till detaljplanen Sandared 1:24 till de prioriterade detaljplanerna i verksamhetsplanen. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att tilläggsförslaget avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt yrkande att anta verksamhetsplan för detaljplanering 2021 mot Kristian 
Silbvers (SD) yrkande att bifalla Sverigedemokraternas alternativa förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Ordförande ställer sitt yrkande att avslå tilläggsförslaget mot Lars-Gunnar Coméns (M) yrkande att 
bifalla tilläggsförslaget och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2021 för detaljplanering 

Skrivelse Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen  
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§ 408 

Stadsarkitekten informerar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om pågående projekt.  
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§ 409 

Rapport från ledamöterna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) rapporterar från presidiets deltagande på SKR:s presidiedagar i 
november samt presidieöverläggningarna om strukturskiss för Borås Norr 2/12.  



Beslutsdatum  Sida 54 (74) 
2020-12-17 

_________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                    

§ 410 

Information från förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Jonatan Westlin informerar om förändringar i pågående detaljplaneprojekt Centrum, 
Horngäddan 8 med flera.  

Förvaltningschef Jonas Ward informerar om intern samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen 
och indikatorn ”internt samverkansindex” som mäts utifrån ett antal frågor som regelbundet ställs i 
samband med presidieöverläggningar inom samhällsbyggnadsprocessen. 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman informerar att målet med antal bostäder i antagna eller 
godkända planer 2020, 950 stycken, uppnås och överträffas i och med de planer som antas på 
sammanträdet. 

Förvaltningschef Jonas Ward rapporterar att Kommunfullmäktige fattat beslut om att återigen 
tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar för företagskunder från 2021-01-01 till 2021-03-31. 

Utvecklingsledare Elin Hegg informerar om att ett förslag yttrande till Länsstyrelsen om överklagade 
planavgifter är framtaget. Länsstyrelsen har ännu inte begärt att nämnden yttrar sig men då 
svarstiden ofta är kort lär yttrandet behöva beslutas om av nämndens ordförande när begäran om 
yttrande inkommer.   



Beslutsdatum  Sida 55 (74) 
2020-12-17 

_________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                    

§411 

Budget 2021:2 

Ärendenummer: 2020-377 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2021:2 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade att ge Samhällsbyggnadsnämnden 2 000 tkr mer i kommunbidrag 
efter nämndens äskande i budget 2021:1. Nämnden vill möjliggöra utökat deltagande 
i förvaltningsöverskridande planering och projekt inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen från 
framför allt planenheten samt ge strukturgruppen medel att genomföra t ex utredningar vid behov. 
Nämnden ser behov av att tillsammans med övriga berörda förvaltningar genomföra en 
processkartläggning av samhällsbyggnadsprocessen, samt att etablera strukturskissen som ett 
kompletterande arbetssätt för Borås stad i mellanrummet mellan översiktlig planering och 
detaljplanering. Allt fler tillväxtkommuner i Sverige arbetar på motsvarande vis för att samordna en 
stor och komplex uppsättning planeringsfrågor.  

Nämnden har fått ett nytt uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk 
samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 
2021. 

Kommunfullmäktige beslutade också att anta den nya sakersättningstaxan för bygglov. Syftet är att 
de sökande bär de kostnader som genereras för den typ av bygglov man ansöker om. Intäkten 
fördelas mellan plan- och bygglovsavdelningen och geodataavdelningen.  

Den ökade intäkten innebär bland annat att den tidigare bortprioriterade flygfotograferingen åter 
kan finansieras samt att ett nytt digitalt tittskåp för geografisk information kan köpas in.  

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna budget 
2021:2. 

Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till tilläggsförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna, 
se bilaga 4. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att avslå tilläggsförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna budget 2021:2. 
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Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer Lars-Gunnar Coméns (M) yrkande att bifalla 
tilläggsförslaget mot sitt eget yrkande att tilläggsförslaget avslås och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) yrkande besvaras med Ja och Lars-Gunnar Coméns (M) 
yrkande besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Morgan 
Hjalmarsson (L). 

Nej: Georg Guldstrand (M), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors 
(KD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att tilläggsförslaget avslås. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Budget 2021:2 Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll MBL §11 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§412 

Månadsuppföljning november 2020 

Ärendenummer: 2020-579 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för november samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet per november 
2020. Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning SBN, november 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§413 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 

Ärendenummer: 2020-289 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande handlingar undantas från 
tillgänglighetskravet för Samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av 12 § Lag (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital offentlig service: 

- Samtliga gällande planer samt tillhörande dokument framtagna av kommunen som fått 
laga kraft innan 23 september 2020 (med planer avses detaljplaner, byggnadsplaner, 
stadsplaner, upphävande av planer, ändring av planer, områdesbestämmelser, planprogram, 
fastighetsplaner, tomtindelningar och avstyckningsplaner).  

- Samtliga arbetsdokument tillhörande pågående planarbeten som tagits fram innan 23 
september 2020.  

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 2018:1937 i 
kraft. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2012 från den 
26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och 
mobila applikationer. Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala 
myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ 
samt sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen syftar till att digital offentlig service blir 
mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning.  

• Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

• Befintliga webbplatser (som offentliggjordes innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video med mera) berörs från och med 23 september 2020.  

Berörda dokument 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillgängliggör, genom webbplatsen www.boras.se samt 
Boråskartan, samtliga gällande planer och de arbetsdokument som finns för pågående 
planarbete. Dessa dokument utgörs exempelvis av plankartor, planbeskrivningar och 
utredningar.  

Plankartor omfattas inte av lagen eftersom de inte är avsedda för navigering (9 § punkt 2). 
Däremot omfattas övriga dokument tillhörande gällande planer och pågående planarbeten, 
som till exempel planbeskrivningar och utredningar, studier och presentationer framtagna 
av tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Undantag för oskäligt betungande anpassning 
I lagen anges undantag för oskäligt betungande anpassning:  

”12 § En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven enligt 10 och 11 §§ om det är oskäligt 
betungande att fullgöra dessa krav. 
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Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt 
uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna 
för personer med funktionsnedsättning. (…)” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att tillgänglighetsanpassa 
dokument tillhörande gällande planer och pågående planarbeten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den nytta som 
tillgänglighetsanpassning av ovanstående dokument skulle innebära för boråsaren inte är 
skälig i förhållande till den arbetsbelastning som en tillgänglighetsanpassning skulle 
innebära. Skäl för respektive grupp av dokument beskrivs närmare nedan.  

Skäl till undantag av gällande planer 
Det finns drygt 1660 gällande planer. Med planer avses detaljplaner, byggnadsplaner, 
stadsplaner, upphävande av planer, ändring av planer, områdesbestämmelser, planprogram, 
fastighetsplaner, tomtindelningar och avstyckningsplaner. Planer som är framtagna tidigare 
än våren 2003 är inskannade och av enklare kvalitet. Resterande planer, drygt 200 stycken, 
är av bättre kvalitet.  

Främsta användaren av dessa dokument är Samhällsbyggnadsförvaltningens egna 
tjänstepersoner i form av bygglovsarkitekter och planarkitekter. Utöver det används 
gällande planer av andra tjänstepersoner inom kommunen och av till exempel mäklare, 
byggföretag och intressenter till fastighetsköp. Den generella boråsaren har nytta av dessa 
dokument för att se vad som är möjligt att bygga på sin egen och andras fastigheter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har stämt av med en tillgänglig konsult som utför 
tillgänglighetsanpassning av dokument. Kostnaden uppgår till 175 kronor per sida. Om 
varje gällande plan har i snitt 20 sidor skulle det innebära en totalkostnad på cirka 5 800 000 
kronor att låta en konsult utföra arbetet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vidare att samma arbete utfört av egna 
tjänstepersoner skulle kräva en omfattande mängd timmar vilket skulle ta omotiverade 
resurser från ordinarie arbetsuppgifter.  

Sammantaget görs bedömningen att en anpassning av samtliga gällande planer framtagna 
innan den 23 september 2020 innebär en oskäligt betungande anpassning. 

Skäl till undantag av arbetsdokument pågående planarbete 
På webbplatsen finns planhandlingar för samtliga planer som varit ute på samråd eller 
granskning tillgängliga. Totalt är det cirka 50 dokument som tagits fram innan den 23 
september 2020. Samtliga dessa dokument hör till en pågående process och dokumenten 
kommer att bytas ut som en del av planprocessen.  

Främsta användaren av dokumenten är grannar och i övrigt berörda till det aktuella 
planområdet. De handlingar som finns på webbplatsen är inte antagna slutgiltigt och de 
innebär därför inga rättigheter, som exempelvis byggrätt. Dokumenten spelade störst roll 
under samråds-/granskningstiden med slutdatum som redan passerat. Det finns därför 
ingen möjlighet för berörda att skicka in formella synpunkter på handlingarna.  
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De dokument som tas fram och publiceras från och med 23 september 2020 kommer att 
vara tillgängliga, och Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det är 
omotiverat att lägga stora resurser på att tillgänglighetsanpassa de tidigare publicerade 
dokumenten som enbart under en kort tid kommer att finnas på webbplatsen för att sedan 
bytas ut till motsvarande, tillgängliga, dokument i nästa skede.  

Sammantaget görs bedömningen att en anpassning av dokument som är publicerade innan 
den 23 september 2020 tillhörande pågående planarbete innebär en oskäligt betungande 
anpassning. 

Omvärldsbevakning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en omvärldsbevakning hört med andra kommuner av 
liknande storlek (inom kommungruppen ”Större städer” i Sveriges Kommuner och 
Regioners indelning). Förslaget om undantag ligger i linje med hur andra liknande 
kommuner resonerat i frågan.   
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§414 

Ny delegationsförteckning 

Ärendenummer: 2020-538 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ny delegationsförteckning att gälla 
från 2021-01-01 enligt förvaltningens förslag, med förändringarna att delegationerna 
1:5 och 1:6 stryks samt att delegation 7:5 tillförs en anvisning att beslut ska föregås av 
samråd med nämndens presidium. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med att ta fram en ny delegationsförteckning har varit att förtydliga nämndens delegationer 
och hur de anmäls, samt att säkerställa att delegationsförteckningen stämmer med nuvarande 
processer och att nämndens processer är rättssäkra. Därtill har förvaltningen tagit fram ett antal 
förslag på nya delegationer i syfte att förenkla och effektivisera beslutsprocesserna. 

Förvaltningen har i framtagandet av förslaget förhållit sig till SKR:s förslag på 
delegationsförteckning för byggnadsnämnder, och även gjort en omvärldsbevakning rörande andra 
kommuners delegationsförteckningar för byggnadsnämnder. Även delegationsförteckningarna för de 
andra samhällsbyggande nämnderna i Borås Stad, framför allt kommunstyrelsen, har använts vid 
framtagande av förslaget. 

Delegationsförteckningen har slagits ihop med dokumentet ”Ordning för anmälan av 
delegationsbeslut”. Informationen från dokumentet om anmälan av delegationsbeslut återfinns nu 
direkt i delegationsförteckningen.  

Delegationsförteckningen har, i likhet med andra nämnders delegationsförteckningar, kompletterats 
med en inledande text kring vad delegationer innebär och förtydligande av vissa aspekter av 
delegationsförteckningen, t.ex. vem som träder in vid ordinarie beslutsdelegats förfall.  

En avslutande text som finns i nuvarande delegationsförteckning, rörande att ärenden som 
inkommit före 2011-05-02 ska hanteras enligt den tidigare delegationsförteckningen, har tagits bort 
då det inte längre är aktuellt.  

I förslag till den nya delegationsförteckningen är mindre förändringar och nya delegater markerade 
med blått, medan förslag på nya delegationer är markerade med grönt. Förändringarna finns även 
förklarade och motiverade nedan. Övriga ändringar är av redaktionell karaktär. 

Nya delegater 

• Utvecklingsledare (tjänsten som idag innehas av Elin Hegg) har fått samma delegation som 
samordnarna för plan respektive byggenheten. Tjänsten har funnits sedan 2018 och innebär 
bland annat att driva, samordna och driva kvalitetsfrågor, genomföra uppföljningar och 
utvärderingar.  

• 1.2: Även samordnare och utvecklingsledare har fått delegation att besluta om huruvida en 
detaljplan kan ha betydande miljöpåverkan, i syfte att effektivisera processen. 
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• 5.1: Chef för geodataavdelning och kartingenjör får delegation att besluta om adresser, i syfte 
att kunna fungera som reserv för lantmäterihandläggaren. 

• 6:1: Då en av lantmäteriavdelningens avgifter tas upp i Samhällsbyggnadsnämndens nya taxa, 
föreslås även lantmäterichef och handläggare få delegation på att besluta om avsteg från 
taxan. 

• 7.1 och 7.2: Utvecklingsledare får delegation på att rättidspröva och avvisa överklaganden. 
Arbetsuppgiften har tidigare legat på nämndsekreterare men är flyttad till utvecklingsledare. 
Även planadministratör får delegation på rättidsprövning för att förenkla hantering av 
överklagan av planärenden. Beslut om att avvisa överklaganden är det fortfarande endast 
chefer, utvecklingsledare och nämndsekreterare som har delegation på. 

• 7.4: Utvecklingsledare och samordnare får delegation att företräda nämnden vid 
förhandlingar i domstol. Ifall beslutsdelegaten får förhinder finns det fler alternativ som kan 
företräda nämnden än förvaltningschef/plan- och byggchef. 

• 9.1: I de ställen det tidigare stått ”ordförande och i dennes förfall vice ordförande”, står det 
idag endast ordförande. Istället framgår det i anvisningarna till delegationsförteckningen att 
vid ordförandes förfall går vice ordförande in och vid dennes förfall går andre vice 
ordförande in. 

• Det förtydligas i anvisningarna att vid beslutsdelegats förfall träder vikarie in. Om ingen 
sådan finns träder närmaste chef in. Ställföreträdande förvaltningschef träder in för 
förvaltningschef vid dennes förfall, om ärendet inte kan avvakta. 

Mindre förändringar 

• 1:2: Ändrad formulering om miljöpåverkan i detaljplaner för att stämma bättre överens med 
lagstiftningen och SKR:s förslag. 

• 1:3: Ordet fastighetsplan tas bort från formuleringen om lagakraftbevis då det inte längre 
finns. 

• 1:4: Plan- och byggchefen får delegation att ingå plankostnadsavtal. Detta förändrar inget 
arbetssätt då det görs redan idag, utan är endast ett förtydligande av delegation. 

• 2:1, 2:2: Laghänvisningen kring bygglov och förelägganden uppdaterad. 

• 2:8: Ett förtydligande av delegationen kring att begära in handlingar för startbesked och 
hänvisning till ytterligare lagstiftning. 

• 8.1-8.4: Omformuleringar för att förtydliga delegationerna vad gäller anställningar. 
Personalärenden som anmäls anmälas på nästa sammanträde, istället för halvårsvis. 

• 9.2: Omformulering för att förtydliga vad gäller utlämnande av allmän handling, ingen 
ändring i delegationen. 

• 9:3: Beslut om att avskriva ärenden när sökanden återkallar sin ansökan tas redan idag och 
rapporteras till nämnden. Nu förtydligas denna delegation. 

• 9.8: Tidigare stod det att detta även gällde skadeersättning till personal. Detta är nu borttaget 
då det går direkt via de försäkringar Borås Stad har och är inget delegationsbeslut. Delegaten 
är ändrad från avdelningschef till förvaltningschef i samråd med stadsjurist, då dessa ärenden 
förekommer sällan på förvaltningen och kan innefatta behov av juridisk rådgivning.  
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Förslag på nya delegationer 

• 1:5 och 1:6: Utökad delegation för plan- och byggchef att besluta om planbesked och 
planuppdrag i enklare ärenden. Syftet är att avlasta nämnden från att fatta beslut om 
planbesked/planuppdrag som inte är av strategisk vikt. 

• 1.7: Begära planeringsbesked är ett nytt förfarande som infördes av Länsstyrelsen 2017. Det 
har hittills inte nyttjats av Borås stad, men sker tidigt i processen och är därför lämpligt att ha 
på tjänstepersonsdelegation. Finns med i SKR:s förslag på delegationsförteckning. 

• 2.4: Beslut om att bygglov får verkställas tidigare än 4 veckor efter att beslutet kungjorts. 
Inträffar sällan men handlar då om beslut med kort varsel, varför tjänstepersonsdelegation är 
att föredra. Finns med i SKR:s förslag på delegationsförteckning. 

• 3.3: Beslut om lovföreläggande utan vite. En tjänstepersonsdelegation på dessa beslut skulle 
förenkla processen, då det oftast handlar om enklare och okontroversiella ärenden. Beslut 
där föreläggandet förenas med vite tas alltid upp till nämnden. Finns med i SKR:s förslag på 
delegationsförteckning. 

• 3.4: Beslut om förbud mot arbete och fortsatta åtgärder. Inträffar sällan men handlar då om 
beslut med kort varsel, varför tjänstepersonsdelegation är att föredra. Finns med i SKR:s 
förslag på delegationsförteckning. 

• 3.6: Ansöka om utdömande av vite. Detta beslut är i praktiken en ren formalitet då 
föreläggandets innehåll samt storlek på vitesbelopp redan beslutats av nämnden i tidigare 
skede. Det skulle därför spara tid och resurser för både handläggare och nämnd att nämnden 
inte behöver ta i princip samma beslut två gånger. 

• 7.3: Beslut om att överklaga ärenden. Gäller ärenden där beslutet från början fattats på 
delegation, och sedan har överklagats. Nämnden kan då i sin tur överklaga beslutet för att få 
tydligare rättslig vägledning. En kort överklagandetid innebär att ärendet ofta inte hinner 
lyftas till nämnden, varför förslaget är att detta tas på tjänstemannadelegation. 

• 7.5: Yttrande till myndighet i frågor som hänför sig till Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde, men inte i frågor av principiell natur. Samhällsbyggnadsnämnden får in 
begäran om yttrande i många frågor som är tekniska och inte av strategisk vikt, till exempel 
från Trafikverket. För att avlasta nämnden och då det ofta är kort svarstid föreslås dessa 
yttranden få avges av tjänstepersoner. Ärenden av större vikt lyfts alltid till nämnden.  

• 9.4: Domstolar skickar ibland handlingar med delgivning. Enligt kommunallagen är det 
ordförande som ska ta emot delgivningar för nämndens räkning om inget annat beslutas. 
Förvaltningen föreslår att dessa får mottas av tjänstepersoner för att effektivisera 
hanteringen. Nämnden får alltid veta innehållet i delgivningen, t.ex. via ärende gällande 
yttrande till domstol eller lista med inkomna beslut och domar.  

• 9.5: Förslag att ordförande beslutar om förtroendevalds deltagande i kurser, konferenser och 
studiebesök där förrättningsarvode utgår, när nämndens beslut inte kan avvaktas. Detta för 
att förhindra att beslut måste tas retroaktivt av nämnden och arvode betalas ut med 
fördröjning. 

• 9.12: Utsättning/utstakning kan göras antingen av kommunens personal som arbetar med 
kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. 
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Byggnadsnämnden tar ställning till om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en 
utstakning. För att spara tid för byggherrar och effektivisera processen då det handlar om ett 
formaliabeslut föreslår förvaltningen tjänstepersonsdelegation på detta. 

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till ett förslag från Mitt-S-
samverkan att delegationerna 1:6 och 1:6 stryks samt att delegation 7:5 tillförs en 
anvisning att beslut ska föregås av samråd med nämndens presidium. Lars-Gunnar 
Comén (M) yrkar bifall till Mitt-S-samverkans förslag. 

Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till ett förslag från Sverigedemokraterna att delegationerna 1:6 och 
1:6 stryks, att delegation 2:1 ändras till lydelsen ”Beslut om att bevilja bygglov, marklov, rivningslov i 
ärenden där lokaliseringsfrågan är avgjord och den sökta åtgärden överensstämmer med 
detaljplan/förhandsbesked/områdesbestämmelser eller i de fall då liten avvikelse föreligger 
från detaljplan/förhandsbesked/områdesbestämmelser och inga sakägare motsätter sig ärendet”, att 
delegation 7:5 tillförs en anvisning att beslut ska föregås av samråd med nämndens presidium, samt 
att delegation 9:8 tillförs en anvisning att beslut ska föregås av samråd med nämndens ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt yrkande mot Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förslag – Ny delegationsförteckning för Samhällsbyggnadsnämnden 

Nuvarande delegationsförteckning för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§415  

Yttrande över informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

Ärendenummer: 2020-536 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända yttrande till 
Stadsledningskansliet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ombetts svara på rubricerad remiss, som inkom den 3 
november 2020. Remissen omfattar förslag på ett gemensamt och strukturerat arbetssätt 
gällande informationssäkerhet i Borås Stad. Förvaltningens bedömning är att förslaget och 
de ansvarsroller som däri beskrivs ligger i linje med förvaltningens nuvarande arbete med 
informationssäkerhet, vilket bedöms vara ändamålsenligt och välfungerande. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 

Remiss – Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

Beslutet skickas till: 
Stadsledningskansliet 
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§416 

Lokalbehovsplan 2022-2024 

Ärendenummer: 2020-552 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inga nya lokalbehov finns att redovisa för perioden 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2022-2024 pågår. 
Lokalförsörjningsnämnden önskar därför att nämnderna lämnar in sina lokalbehovsplaner senast 31 
januari 2021. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inga nya lokalbehov finns att redovisa för 
perioden 2022-2024. 

Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningsnämnden 
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§417 

Namnberedningen 

Ärendenummer: 2020-486 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i enlighet med Namnberedningens protokoll 
att den nya vägen i Dalsjöfors ges namnet Västergårdsbacken och att den befintliga 
vägen på Fredriksborg ges namnet Fredrikborgsbacken. 

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.  

Beslutsunderlag 

Namnberedningens protokoll 2020-11-16 

Beslutet skickas till: 
Namnberedningen 
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§418 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: 2020-94 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstepersoner i enlighet 
med nämndens delegationsförteckning. Där framgår det även vilka delegationsbeslut 
som 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.  

Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationslista BI 2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationslista SB 2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationslista PL 2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationsbeslut upphandling och fakturor 2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationsbeslut anställningar 2020-01-01-2020-11-30 

Ordförandebeslut – Yttrande till Mark- och miljödomstolen Åkermyntan 5 

Ordförandebeslut – Yttrande till Mark- och miljödomstolen Utdömande av vite 
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§421 

Meddelanden 

Ärendenummer: 2020-210 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan 2021 
2020-379 

Kommunstyrelsen har godkänt intern kontrollplan 2021 för alla nämnder utom Miljö- och 
konsumentnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att 
varje nämnd följer anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna att 
respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys och att noggrant formulera 
kontrollmoment och kontrollmetoder. 

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
2020-582 

Förvaltningens samverkansgrupp, där fack och arbetsgivare möts, träffas varje månad. Protokoll från 
november och december biläggs. 

Delårsrapport januari - augusti 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
2020-581 

Kommunfullmäktige har godkänt delårsrapport för nämnderna och de kommunala bolagen.  Borås 
Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 284 mnkr. Prognostiserat helårsresultat för 2020 är 185 
mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti. 
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