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Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Tid och plats 
2019-02-28, kl 13.15 – 21:00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 37 – 83

Närvarande ledamöter 
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande 
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD) 
Kristian Silbvers (SD) 

Närvarande ersättare 
Kjell Classon (S) 
Therése Björklund (S) 
Magnus Carlsson (S)  ej § 47 
Bengt Belfrage (C) 
Bengt Wahlgren (L) 
Lovisa Gustafsson (M) ej § 40 
Georg Guldstrand (M) 13:15-19:25 
Hans Thornander (KD) 
Jonas Ellerstrand (SD) 

Övriga närvarande  
Göran Carlsson, tf samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef  Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 66-69) Paulina Bredberg, plansamordnare (§§ 40-42)
Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 43-48) Mattias Nilsson, planarkitekt (§ 50)
Tony Bergsten, samordnare Agnes Sandstedt, planarkitekt (§§ 48-72)
Niklas Lund, bygglovarkitekt Leila Alves Bonnier, planarkitekt  (§ 47)
Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 44-45) Jacob Thörnblad, lantmäterichef  (§ 46)
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör (§§ 51-52) Helena J-Persson, byggnadsinspektör (§§ 56-71)
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt (§ 62) Mohammed Dahir, byggnadsinspektör (§§ 53-61)

Ajournering 
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 20:10-20:30 för politisk beredning i partigrupperna. 
Justering och anslag 
Mosa Roshanghias (MP) utses att justera och Jolly Bou Rahal (M) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-06 kl 13.00. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla under perioden 2019-03-07 – 2019-03-29. 

Underskrifter 

____________________________ _____________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande        Mosa Roshanghias, justerare 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2019-000037 
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Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Mosa Roshanghias (MP) väljs att justera dagens protokoll och Jolly Bou Rahal (M) väljs till dennes 
ersättare. Justering sker 2019-03-06 kl 13:00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000038 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

Ärende 1.2 föreslås Godkännas. 

Ingripandeärende 2.6 samt 2.11 utgår. 

Ingripandeärende 2.13 tillkommer samt direktjusteras. 

Informationsärende 5.1.5 tillkommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000039 
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Detaljplan för Viared: Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 
5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet) 
 
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2018-53 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-15 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Uppdraget grundar sig på att Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 
602 gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för 
området söder om Viaredsmotet, fastigheterna Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1. 
Huvudsyftet är reglering av huvudmannaskapet.  
 
Begäran grundar sig på att infarterna till fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 och Viared 8:14 
ändrades i samband med vägplan och byggnation av riksväg 27. Avvikelserna från befintlig plan 
ansågs i vägplaneskedet för små varför man inte påkallade en planändring i detta läge. För att 
kunna ta över huvudmannaskapet efter vägplanen behöver detta regleras i en ny detaljplan. I 
samband med detta kommer även möjligheter till bland annat nya byggrätter och pendelparkering 
kunna ses över. 
 
Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under våren.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000040 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000041 

Detaljplan för Byttorp: Byttorpstå 1 m.fl. 
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2016-1481 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
att godkänna detaljplanen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att ställa sig positiv till att 
Byggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs utvidgades planområdet till att 
inbegripa även fastigheterna Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats 
och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs 2012 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i beslut § 208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ett nytt planärende för ovan berörda detaljplaneområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 41 att godkänna att förvaltningen går 
vidare med föreslagna volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen beslutade 2017-02-22 
via delegation i beslut § Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut § 58 att godkänna samrådsredogörelsen 
som sin egen och att skicka detaljplanen för granskning samt att genomförandet av detaljplanen 
inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. Granskningen pågick under tiden 29 
mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner utlåtandet som sitt eget 
samt att godkänna detaljplanen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) 
förslag och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med 
Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 
Nej. 
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Ja: Jolly Bou Rahal (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 Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
Kristian Silbvers (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande  2019-01-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Norrby: Garvaren 15 m.fl. (Kronängsparken) 
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2017-1683 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja 
förstudier i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att 
etablera en förskola för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård 
och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att 
Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, kan tillskriva 
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  
 
Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med projektet bör parkytor och ytor för 
idrott och aktivitet - vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom 
stadsdelen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut § 154 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggöra en utbyggnad av befintlig 
byggnad för att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar. 
 
Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut § 136 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden vill även trycka 
på att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas 
inom stadsdelen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 § 300 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan. 2018-09-28 pl beslutade planchefen i beslut § 2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 
2018. Just nu pågår bearbetning av detaljplaneförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000042 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000043 

Detaljplan för Myrås: Myrås 1:163 m.fl. (Myråsskolan)  
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2018-871 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl. Detaljplanen ska möjliggöra utökning av 
Myråsskolan från en 3-parallellig (ABC-klass) till en 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 skola samt att 
det tillförs en fullstor idrottshall. Tillfälliga paviljonger tas bort samt befintlig byggnad ”Snökulla” 
rivs.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 § 175 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Myrås 1:163 m.fl. (Myråsskolan).  

Begäran grundar sig på att Grundskolenämnden har framställt ett behov till 
Lokalförsörjningsnämnden att utöka elevkapaciteten till 4-parallellig skola F-6.  

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

Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Protokollsanteckning från Kristian Silbvers (SD)  
Kristian Silbvers (SD) begär att få se trafikutredningen som är utförd. 
 
Trafikutredningen expedieras till samtliga i Samhällsbyggnadsnämnden per mail under 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-06-04  
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-28 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000044 

Detaljplan för Trandared: Järnhättan 5 m.fl.  
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2017-829 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ställde sig 2017-09-04 i beslut § 437 positiv till att påbörja detaljplan. Begäran 
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på fastigheten 
Järnhättan 5. Fastighetsägaren vill bygga flerbostadshus på fastigheten som idag är bebyggd av en 
uttjänt bensinstation. 
 

För området gäller detaljplan P739, som fick laga kraft 1982-05-04. Gällande detaljplan säger 
bensinstation för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 § 225 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Järnhättan 5. Begäran grundar sig på att RO-Gruppen AB 
2017-04-28 har kommit in med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen från ändamålet 
bensinstation till bostadsändamål.  

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

Platsen ligger vid Trandaredsgatan och ger möjlighet att genom förtätning utveckla det urbana 
stråk som pekas ut i översiktsplanen. Under planarbetet studeras tillkommande bebyggelse och 
höga krav ställs på gestaltning och skala. Detaljplanen kommer möjliggöra ca 50 nya lägenheter, 
samt centrumverksamheter i bottenvåning. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000045 

Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. – 
Ynglingagatan 
 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2011-1495 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen och att 
skicka detaljplaneförslaget daterat 2018-05-14 med byggrätter för tre punkthus för granskning 
samt att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Det pågående planarbetet påbörjades 2011 och var uppe på nämnden som ett 
informationsärende 2011-11-10. Ett markanvisningsavtal skrevs 2011-02-17 mellan Borås Stad 
och Peab, vilket förnyades i februari 2016. Plan- bygglovschefen beslutade via delegation 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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplaneförslaget daterat 2018-05-14 med 
byggrätter för tre punkthus för granskning.  
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att besluta enligt förvaltningens aktuella förslag att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen och att skicka detaljplaneförslaget daterat 2019-02-18 för 
granskning men med tillägget att inte ta bort de P-platser som förslaget föreslår. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandes förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) 
förslag och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med 
Ja och Lars-Gunnar Coméns (M) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja och 
4 Nej. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Maj-Britt Eckerström 
(C), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Jolly Bou Rahal (M), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors 
(KD)  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2019-02-18 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000046 

Detaljplan för Tullen: Lyran 4  
 
Föredragningslista: 1.7 
Ärendenummer: BN 2017-1621 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att 
anta detaljplanen med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2015-08-20 §129).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 i beslut § 348 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Tullen, Lyran 4. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut § 171 ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
2018-10-18 beslutade planchefen i beslut § PL 2018-000013 via delegation att sända planen på 
samråd.  
 
Samrådet pågick från 2018-10-29 till 2018-11-26. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
särskilt utlåtande daterat 2019-02-11.  
 

Planen är upprättad som ett tillägg till gällande detaljplan för P630. Planen har handlagts med 
enkelt planförfarande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen samt att anta detaljplanen med de redaktionella ändringar som 
gjorts och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med samrådsredogörelse  2019-02-11 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia           Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
  
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000047 

Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2, Västerbro  
 
Föredragningslista: 1.8 
Ärendenummer: BN 2017-656 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
     
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut § 129 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheten 
Viskaholm 2, Västerbro. Detaljplanen ska möjliggöra förtätning av bostäder, kontor och handel 
med centrumfunktioner. 
 
Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och service. 
Det finns dock många frågeställningar som inte har klarlagts och som komplicerar planeringen. 
Planuppdraget innebär att studier behöver göras för ett större område än fastigheten Viskaholm 
2. Redan i uppdragsskedet bedömdes att lämplig planavgränsning behöver avgöras under 
planarbetets gång. För att åstadkomma en bra kvartersstruktur med utblickar och kopplingar till 
omgivande stadsdelar bedöms planområdet behöva utökas något västerut. 
 
Planarbetet föreslås starta under våren 2019 med ett utökat planområde enligt skiss samt att 
eventuell omdragning av Sven Ericsonsgatan inryms inom detta område. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2019-02-18 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-03-20  
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11 
 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000048 

Planprogram för kv. Ulysses (Södra Centrum)  
 
Föredragningslista: 1.9 
Ärendenummer: P13/10  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
2010-08-10 ansökte Borås Stads parkeringsbolag om planändring för att möjliggöra parkeringshus 
på bland annat kvarteret Ulysses. Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 att de var positiva till 
att pröva detta i detaljplan men ansåg att även andra ändamål än parkering borde prövas för att 
undvika otrygga gaturum. De poängterade att det är viktigt att trygga gaturum och grönstråk 
säkerställs i detta område som förbinder centrum med andra stadsdelar. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-22 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ändra detaljplanen för området, och planuppdraget skulle påbörjas med planprogram 
där förutsättningarna att använda marken utreddes. Under 2012 var ett planprogram på samråd, 
men godkändes inte. 2016 yttrade sig Kommunstyrelsen att planprogramsområdet skulle utökas 
för kvarteret Astern för att säkerställa att Viskans vattenrum studerades. 
 
Planarbete pågår och planprogrammet kommer att skickas på samråd under våren. 

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en 
målbild och planeringsprinciper för områdets innehåll. Planprogrammet ska skapa förutsättningar 
för en hållbar bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. Planprogrammet ska bidra till 
att området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av 
bostäder, kontor och handel, att stärka de urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan 
samt att minska upplevelsen av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000049 

Detaljplan för Fristad, Hedagården 1:76  
 
Föredragningslista: 1.10 
Ärendenummer: BN 2018-286 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet 
avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Ärendebeskrivning 
Sökanden vill förtäta Asklandaområdet i Fristad med ytterligare bostäder i form av radhus. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-21 § 20 att avstyrka planbeskedet.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P642, som fick laga kraft 1973-11-19. Gällande detaljplan säger 
Allmänt ändamål, vilket innebär exempelvis skola, för det aktuella området.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning: 
Fristad är utpekad som serviceort i kommunens översiktsplan. I samband med att samhället 
utvecklas kommer behovet av platser i såväl skola och förskola successivt att öka. Asklandaskolan 
som angränsar till fastigheten är då en viktig samhällsfunktion som behöver säkras. Möjligheter 
att kunna utöka med ytterligare skollokaler i direkt anslutning till befintlig skola är viktigt, den dag 
som behovet uppstår.  
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden 
negativt planbesked samt att ärendet avslutas. 
 
Lars-Gunnar Comén yrkar att tillstyrka planbeskedet och återremittera ärendet till 
Kommunstyrelsen.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandes förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) 
förslag och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med 
Ja och Lars-Gunnar Coméns (M) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja och 
4 Nej. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Maj-Britt Eckerström 
(C), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Jolly Bou Rahal (M), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors 
(KD)  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2019-01-21  
 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000050 

Detaljplan för Villastaden: Svanen 6  
 
 
Föredragningslista: 1.11  
Ärendenummer: BN 2018-0881 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet 
avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-10-29 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring på Svanen 6. Sökande vill riva befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus på 
aktuell fastighet. Parkering löses inom fastigheten med parkeringsgarage i botten. I den inkomna 
ansökan presenteras ett förslag med 8 våningar varav två är indragna.  
 
Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut att om planarbete inleds är stadsbild, volym, solexponering, 
utrymningsvägar och buller från Kungsleden och ”livet mellan husen” viktiga aspekter att 
studera. Hänsyn bör även tas till befintligt träd som finns på grannfastigheten då rotsystemet 
riskerar att skadas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig 2018-11-29 § 296, negativa till planbeskedsansökan och 
valde då att be Kommunstyrelsen att ta tillbaka uppdraget. Det är dock upp till 
Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om positivt eller negativt planbesked och ärendet behöver 
därför inte tas upp i Kommunstyrelsen. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P286, som fick laga kraft 1962-04-13. Syftet med planen var att 
ändra tomtindelningen och minska antalet huskroppar och tillåta en högre byggnation. Gällande 
detaljplan tillåter bostäder med tre våningar i det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget innebär förtätning av stadens centrala delar och stämmer väl överens med 
översiktsplanen. På fastigheten står det idag ett flerbostadshus som är byggt 1924. Det inkomna 
förslaget innebär att befintligt hus rivs.  
 
Byggnaden ligger i kulturmiljöområdet Västra Villastaden, en utpekad kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö. Byggnaden är inte utpekad som enskilt objekt men 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att byggnaden har ett kulturhistorisk värde. Det handlar 
främst om ett miljöskapande värde, men även ett identitetsvärde för stadsdelen och ett 
pedagogiskt värde genom sin ålder och karaktär. 
 
Huset byggdes till 1985- 1986, då också vissa ursprungliga byggnadsdelar byttes ut men 
karaktären av 1920-tals klassicism har bevarats via tidstypiska element som mansardtak, ljus 
putsad fasad och den slätputsade portomfattningen med klassicistiska ornament. Byggnaden 
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bidrar till stadsdelens småskaliga karaktär och berättar om den stora utbyggnaden av bostäder 
som krävdes efter första världskriget.  
 
Vid gränsen till fastigheten står en stor och ca 175 år gammal skogsalm som är klassad som 
skyddsvärd enligt Länsstyrelsen: det innebär att trädets vitalitet inte får påverkas och trädet får 
därmed heller inte fällas. Trädets dropzon påverkar möjligheterna att genomföra presenterat 
förslag till exploatering inom Svanen 6 då trädets rötter och krona riskerar att skadas. Trädet är 
idag fullt friskt och dess skyddsvärde förblir detsamma även om det dör. Vid byggnation på 
Svanen 6 skulle det krävas att trädet stängslades in med en skyddszon på 24 meter i diameter 
(trädets dropzon plus två meter, med dropzon menas trädets kronas utbredning uppmätt på 
marken under trädet). Trädets volym, höjd samt kronans utsträckning får inte påverkas genom 
kraftig beskärning, toppkapning och/eller hamling. Trädet påverkar både möjligheten att bygga 
bostäder men även möjligheten att bygga parkeringsgarage då skyddszonen upptar ca 150 kvm av 
fastigheten. 
 
Trädet tillsammans med huset bidrar till att skapa en stadsmiljö som karaktäriserar och skapar 
stora kvaliteter i stadsdelen Villastaden. Sammantaget bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att den befintliga utpekade kulturmiljö som fastigheten ingår i och bidrar till, väger tyngre än det 
tillskott på bostäder som förslaget innebär.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden 
negativt planbesked samt att ärendet avslutas och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-10-29  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Cernera Projekt AB 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000070 

 
Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En person besöker Samhällsbyggnadsnämnden idag och ställer frågor om ett pågående 
tillsynsärende.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000071 

 
Information från förvaltningen 
Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

5.1 Förvaltningschef Göran Carlsson informerar om anmälan till miljöutbildning som hålls av 
Borås Stad samt om några viktiga datum för nämnden i vår. 11 april är en heldag planerad med 
fokus på Budget 2020 samt 28 maj är en guidad bussresa planerad på förmiddagen. Information 
om tider och program skickas framöver. 

5.1.1 Information om ny detaljplan för Vulkanus 15 samt materialprov visas upp. 

5.1.2 Information om rivningsfastighet på Mariedalsgatan 11 

5.1.3 Information om bygglov som inkommit på fastigheten Uranus 9 

5.1.4 Information om varför tillsynsärenden i vissa fall kan dra ut på tiden 

5.1.5 Information om syn 2019-02-14 där både förtroendevald och tjänstemän deltog 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000072 

Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00009 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”. 
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” och tillstyrker 
dokumentet med följande kommentarer. Samhällsbyggnadsnämnden anser att befolknings- och 
bostadsanalysen är ett värdefullt kunskapsunderlag och ett bra stöd för alla som agerar på 
bostadsmarknaden. Samhällsbyggnadsnämnden önskar ett förtydligande om vad planberedskap 
som ligger i balans med genomförande innebär. Vidare önskar Samhällsbyggnadsnämnden en 
tydligare verksamhetsplan för aktiviteter av översiktlig planering och markanvisningar där de 
specificeras och tidsätts.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka remissen 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag remissvar 
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Del 2 Handlingsplan 
Del 3 Bostads och befolkningsanalys 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000073 

Årsredovisning 2018 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00045 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ”Årsredovisning 2018” samt att sända den till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggkonjunkturen i Borås Stad har haft en god och stabil utveckling under de senaste åren, så 
även under 2018.  
 
Enligt nämndens verksamhetsplan ska detaljplaner tas fram som möjliggör cirka 1 100 nya 
bostäder. Nämnden har under året möjliggjort 340 nya byggrätter genom antagna detaljplaner för 
bostäder vilket inte är i nivå med målet. Planenheten har dock färdigställt detaljplaner för 
ytterligare ca 1 000 nya bostäder 2018. Dessa detaljplaner har inte kunnat antas på grund av att de 
inväntar upprättande av exploateringsavtal som ska godkännas av Kommunstyrelsen innan 
antagande. 
Antalet bygglov och förhandsbesked ligger på motsvarande nivåer som under 2017. Nämndens 
arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och 
arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga pågående 
ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. 
Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. Andelen fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 
veckor har uppgått till 98 %. Förbättringsarbetet har också lett till att resultatet i undersökningen 
Bygglovsindex ökade så mycket att Borås Stad blev utsedd till "Årets klättrare" av Sveriges 
byggindustrier. 
Flygfotografering har genomförts över hela kommunens yta, med högre kvalitet på bilderna för 
att kunna användas vid 3D-visualisering. Ett aktuellt kartmaterial är grunden för en snabb och 
effektiv planerings- och samhällsbyggnadsprocess. 
Förvaltningens kommunala lantmäterimyndighet har skapat goda förutsättningar för snabb och 
effektiv samverkan i plan- och bygglovprocessen. 
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev 2 613 tkr för 2018, vilket är i nivå med 
prognosen på 2 500 tkr. Intäkterna avviker positivt från budget med ca 3 300 tkr. Med anledning 
av markförsäljningar och tillhörande etableringar på Viareds industriområde har det genererats 
betydande intäkter i samband med bygglov. Under 2018 beviljades fyra bygglov med planavgifter 
på över 1 000 tkr, vilket kan jämföras med att inga sådana höga avgifter fakturerades under 2017. 
Kostnaderna för personal avviker positivt från budget med ca 5 400 tkr, vilket beror på vakanta 
tjänster och övrig frånvaro. Konsulttjänster har anlitats för att klara den stora efterfrågan på 
detaljplaner. 
Övriga kostnader för material och tjänster avviker negativt från budget med ca 6 200 tkr. 
Överskottet på personalsidan har omfördelats och bland annat använts till investeringar i ny 
mätutrustning, för att finansiera Borås Stads deltagaravgift i Europan samt till en film om 
visionen för Borås Stads utveckling. 
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
årsredovisningen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000074 

Krishanteringsplan 2019-2022 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: 2019-00048 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad Krishanteringsplan 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens Krishanteringsplan 2019-2022 har reviderats för att gälla under 
innevarande mandatperiod. I planen beskrivs hur krisledningsarbetet är organiserat och hur det 
bedrivs i enlighet med fastställda rutiner i processen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna upprättad 
Krishanteringsplan 2019-2022 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Krishanteringsplan 2019-2022 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000075 

Intern kontroll 2018 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: 2019-00046 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018 samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en 
riskanalys av rutiner och processer.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna uppföljningen 
av intern kontroll 2018 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontroll 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000076 

Miljörapport 2018 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00047 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ”Miljörapport 2018” samt att översända denna 
till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stad miljömål visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar 
miljöpolicyn. I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat 
miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens Miljörapport 2018 redovisar förvaltningens arbete med att nå 
miljömålen hållbara perspektiv.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna Miljörapport 
2018 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljörapport 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Redovisning av inkomna synpunkter 2018 
 
Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00041 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2018 
samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. 
Detta för att kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder.  
 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. 
Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. 
Kommunstyrelsen följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  
 
I den årliga redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också 
eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.  
 
För 2018 redovisar Samhällsbyggnadsnämnden fyra stycken synpunkter.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna redovisningen 
av inkomna synpunkter 2018 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
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Återkallelse av arkitekturpolitiska programmet 
 
Föredragningslista: 7.6 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00028 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återkalla ärendet som rör det arkitekturpolitiska 
programmet som skickades från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen i september 
2017 med diarienummer 2017-00028. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden fick under 2017 i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram ett 
arkitekturpolitiskt program, med syfte att öka medvetenheten i stadsbyggandet och främja en bra 
dialog mellan olika parter både intern och externt. Samhällsbyggnadsnämnden gav stadsarkitekten 
i uppdrag att arbeta fram ett program som godkändes av nämnden 2017-09-28 och som därefter 
skickades till Kommunstyrelsen för fastställande. Enligt uppgifter från Stadsledningskansliet är 
det Samhällsbyggnadsnämnden som har mandat att själva fastställa detta styrdokument. 
Av det skälet återkallas härmed rubricerat ärende. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att återkalla ärendet som rör 
det arkitekturpolitiska programmet och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
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Initiativärende från Sverigedemokraterna 
 
Föredragningslista: 7.7 
Ärendenummer: 2019-00034 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.  
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Ellerstrand (SD) har vid sammanträdet 2019-01-24 väckt följande initiativärende i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
 
1. att Samhällsbyggnadsnämnden vid nästkommande möte skall tillges en redogörelse av vem 

som har fattat beslutet om bland annat att Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi ska belastas 
för kostnaden av anmälningsavgiften till Europan 15 samt produktionskostnaden för filmen 
om Borås Stads framtid (som bl.a. visades vid invigningen av Borås Kongress) 

 
2. att nämnden vid nästkommande möte skall tillges en redogörelse om var och vem som har 

brustit mot gällande föreskrifter och delegationer. 
 

3. att nämnden tillges en redogörelse om vilka konsekvenser och följder beslut utan mandat 
leder till 

 
4. att nämnden tillges en redogörelse om hur förvaltningen och nämnden kan förhindra att detta 

händer i framtiden. 
 

Vid sammanträdet 2019-01-24 beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda samt till nästkommande sammanträde 
redovisa svar på initiativärendets innehåll. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga ärendet till 
handlingarna utan åtgärd.  
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) 
förslag och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med 
Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 
Nej. 
 
Ja: Jolly Bou Rahal (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) 
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Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Jonas Ellerstrand(SD) 
Beslut § SBN 2019-000036 
Svar på Initiativärende SD 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00001 
 
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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga delegationslistorna 
till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-01-01 – 2019-01-31 
Delegationslista BI 2019-01-01 – 2019-01-31 
Delegationslista SB 2019-01-01 – 2019-01-31 
Delegationslista PL 2019-01-01 – 2019-01-31 
Delegationslista anställningar april-dec 2018 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000083 

Meddelanden  

 
Föredragningslista: 8.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
8.4.1 Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad (kommunen) och De Idéburnas organisationer i 
Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan 
upprätthålla och utveckla välfärden. 
Resultatet i uppföljningen är positiv och visar att Borås Stad har en mångfald av samarbeten och 
samverkan med de idéburna organisationerna, fördelat på många olika nämnder och bolag. 
Förutsättningarna för att kunna samverka med idéburna varierar mellan nämnder och bolag 
beroende på uppdrag och huruvida ens verksamhet styrs av lagkrav eller inte. 
 
8.4.2 LUPP 2017 – Nämndernas åtgärder 
Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås Stad använder 
för uppföljning och analys av olika aspekter. 16 nämnder och bolag har återkopplat och en kort 
sammanfattning av deras planerade åtgärder och beslut redovisas i sammanställningen.  
 
8.4.3 Revisionsrapport – Granskning av Borås Stads näringslivsarbete 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
av näringslivsarbetet i Borås Stad inte är ändamålsenlig. Förhållandena medför att det inte går att 
uttala sig om Borås Stads näringslivsarbete är effektivt, detta då analys och uppföljning av resultat 
inom området saknas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt sammanställning remissvar, bilaga 1 och 2 
Beslut 201800148-FOFN-§10 
LUPP 2017- Nämndernas åtgärder 
Rapportsammandrag granskning av Borås Stads näringslivsarbete 
Rapport granskning av kommunens näringslivsarbete 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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