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Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Tid och plats 
2020-01-30, kl. 13:15-20:27 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 1-35

Beslutande ledamöter 
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande 
Kjell Classon (S) ersätter Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C) ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M)  från 16:25, ej § 26 
Lennart Malmerfors (KD) 
Jonas Ellerstrand (SD) ersätter Kristian Silbvers (SD) 
Hans Thornander (KD)       ersätter Jolly Bou Rahal § 26 

Närvarande ledamöter 
Kristian Silbvers (SD) ordinarie till 16:40 
Maj-Britt Eckerström (C) ordinarie till 18:40 
Therése Björklund (S), ersättare 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare 
Bengt Wahlgren (L), ersättare 
Georg Guldstrand (M), ersättare till 18:05 
Hans Thornander (KD), ersättare från 14:30 

Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Malin Grahmstad, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef  Niklas Lund, bygglovarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Josefine Nyman, administrativ chef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie (§§1- 26) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§12-13)  
Sara Aneljung, planarkitekt (§4)    Lisa Marklinder, planarkitekt (§§1-12) 
Zilka Cosic, planarkitekt (§§1-7)      Anton Ehrendahl, planarkitekt (§§1-5)  
Felix Lorentzon, planarkitekt (§§6-8)        Mattias Nilsson, planarkitekt (§§7-11) 
Niklas Liberg, byggnadsinspektör (§§14-15)                    Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt (§§16-23) 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör (§§12-14)              Paulina Bredberg, plansamordnare (§§12-13) 

Ajournering 
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19:30 – 20:00 för politisk beredning i partigrupperna. 

Justering och anslag 
Lennart Malmerfors utses att justera. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-05 kl. 
10:00. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-02-05 – 2020-02-27. 

Underskrifter 

______  ________________________________     ________________________________________  
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Lennart Malmerfors, justeringsperson 



Beslutsdatum  Sida 2 (67) 
2020-01-30  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
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   
Kjell Classon (S)  ersätter Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C)                                                            ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M)  ej § 26 
Lennart Malmerfors (KD)   
Jonas Ellerstrand (SD) ersätter Kristian Silbvers (SD) 
Hans Thornander (KD)        ersätter Jolly Bou Rahal § 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000001 
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Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lennart Malmerfors utses att justera. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-05 kl. 
10:00. 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000002 
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Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000003 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-00004 

 

 
Detaljplan för MYRÅS 1:163 m.fl. 
(Myråsskolan) 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2018-000871 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 i beslut § 309 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-06-28 i beslut § 175 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2019-03-27 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § PL 
2019–000001 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 28 mars – 
3 maj 2019. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 302 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 13 november – 11 december 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts i 
ett granskningsutlåtande. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Jonas Ellerstrand (SD) yrkar på att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen, 
under förutsättning att lämnade synpunkter beaktas och föreslår därmed att 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ytterligare åtgärder behövs gällande trafiksituationen, 
parkeringsmöjligheter, placering av avlämningsytor, höjd och placering av planerad idrottshall. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Jonas Ellerstrands (SD) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Jonas Ellerstrands (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), Kjell Classon (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Jonas Ellerstrand (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att detaljplanen antas.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 



Beslutsdatum  Sida 6 (67) 
2020-01-30  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar 2020-01-15 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 

Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Detaljplan för Hulta: Klippingen 7 m.fl. 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2018-000756 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheterna 
Klippingen 7 m.fl. Exploatören ansökte om bygglov 2017-11-09 för att bygga bostäder i fastigheterna 
Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9 i enlighet med gällande detaljplan.  

Därefter 2018-05-22 ansökte exploatören om ändring i den gällande detaljplanen P1106, laga kraft 2008-05-
06.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut § 254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked.  

2019-19-02 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut (§ PL 2019-002244) på att skicka ut detaljplanen 
på samråd.  

Samrådet pågick 4 oktober - 25 oktober.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-28 i beslut § 2019-328 att detaljplanen godkänns för 
granskning. Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Granskningen pågick 6 december 2019 - 8 januari 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Plankarta 2020-01-13 
Planbeskrivning  2020-01-13 
Granskningsutlåtande  2020-01-13 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000005 
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Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 

Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Detaljplan för Centrum: Järnvägen 4:2 (Simonsland) 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2016-000264 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 §277 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
genom planarbete studera en fortsatt utveckling av Simonsland.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §194 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

Den 21 maj 2018 beslutade planchefen via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden att sända 
ut planen på samråd (§Pl 2016–000010). Samrådet pågick under tiden den 25 maj – 24 juni 
2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 §258 att godkänna detaljplanen för 
granskning och att ett genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande 
miljöpåverkan. Granskningen pågick mellan 1 oktober och 3 november 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanvägda avvägning av riskfrågor 
Inför antagande har en platsspecifik riskutredning tagits fram som beskriver och bedömer 
olycksrisker på platsen. De riskreducerande åtgärder som utredningen föredrar har arbetats in i 
planförslaget.  

Sammanfattningsvis konstaterar riskutredningen att den beräknade risknivån efter vidtagna 
åtgärder är acceptabel. Utifrån resonemang kring robusthet och tillförlitlighet dras trots det 
slutsatsen att risknivån är förhöjd även efter vidtagna åtgärder. 

Med hänsyn till de omfattande skyddsåtgärder som tillämpas i aktuell detaljplan anser 
samhällsbyggnadsnämnden att Borås stad, inom ramen för den fysiska planeringen, i möjligaste mån har 
hanterat de förhöjda risknivåerna och att den är tolerabel med hänsyn till de värden och kvaliteter som 
detaljplanen medför (Bilaga PM Riskfrågor 2020-01-30).  

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000006 
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Bilaga 2020-01-30 
Illustrationskarta 2020-01-30 
Plankarta 2020-01-30 
Planbeskrivning 2020-01-30  

 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000007 

 

 
 
Detaljplan för Dalsjöfors: Gårda 8:1 m.fl. 

Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2015-001042 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. Genomförandet 
av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen meddelade i beslut 2015-10-12 §338 att förtätning med bostäder i centrala Dalsjöfors är 
helt i linje med kommunens strategier för ett hållbart samhälle, men att sökt planbesked kan ej medges 
förrän angränsande industrifastighet har ändrat sitt miljötillstånd.  

Efter kommunstyrelsens beslut har nya fakta framkommit som visar att aktuellt miljötillstånd är ändrat.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömde därmed att det är lämpligt att upprätta detaljplan med bostäder för 
området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §349 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked. 

Den 14 maj 2018 beslutade planchef via delegation (§ Pl 2018-000009) från Samhällsbyggnadsnämnden att 
sända ut planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 21 maj – 24 juni 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns för 
granskning. 

Jonas Ellerstrand (SD) yrkar att återremittera planförslaget och vill att förvaltningen justerar förslaget där 
byggnation ej tillåts närmare vägen än att det ges utrymme att i framtiden kunna öka trafiksäkerheten genom 
att bredda gång och cykelbana i enlighet med sakägares yttringar.  

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Jonas Ellerstrands (SD) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Jonas Ellerstrands (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), Kjell Classon (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Jonas Ellerstrand (SD) 
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Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns för 
granskning. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Planbeskrivning  2020-01-20 
Plankarta  2020-01-20 

 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Viared: Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1 
(Söder om Viaredsmotet) 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2018-000053 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. Genomförandet 
av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 §602 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. I 
samband med planläggning kommer även möjligheter till bland annat nya byggrätter och pendelparkering 
kunna ses över. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §33 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Ett samrådsförslag togs fram under 2019 och 2019-05-10 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut §pl 
2019-6 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 20 maj 2019 – 23 juni 2019. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns för 
granskning och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Plankarta 2020-01-08 
Planbeskrivning 2020-01-08  

 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000008 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000009

Planprogram för Viskafors RYDBOHOLM 1:342 m.fl. 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2019-000577 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 168 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Rydboholm 1:342, Viskafors ekologiska villastad.  

Begäran grundar sig på att Viskaforshem AB 2011-09-28 har kommit in med en planbeskedsbegäran om att 
få bygga hyresrätter och egnahemstomter.  

2018-04-19 § 106 informerade Samhällsbyggnadsnämnden om att detaljplan föregås av arbete med 
planprogram.  

2019-09-09 beslutade planchefen i beslut § PL 2019-002057 via delegation att sända 
programmet på programsamråd. Samrådstiden pågick 10 september till 10 oktober. 
Samrådsmöte ägde rum den 18 september i Viskaforsskolans stora matsal. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en programsamrådsredogörelse. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner planprogrammet och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering  

Planprogramshandling med 
programsamrådsredogörelse 2020-01-16. 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Berörda sakägare som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000010

Detaljplan för Frufällan, SÖLEBO 1:44 
Föredragningslista: 1.7 
Ärendenummer: BN 2016-000202 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 i beslut §449 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att 

pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §296 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om 
positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas. 

Avere Granitvägen AB kom 2016-02-05 in med en planbeskedsbegäran att upphäva del av 
fastigheten Sölebo 1:44 som idag är planlagd som park, för att istället bygga bostad.  

Platsen ligger vid Örsjös östra sida i brant terräng. 

Detaljplanen kommer att skickas på samråd under första kvartalet 2020.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Presentation 2020-01-16 
Presentation till nämnden 2020-01-30. 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000011

Detaljplan för Sjöbo: MJÖLSKIVLINGEN 10 m.fl. 
Föredragningslista: 1.8 
Ärendenummer: BN 2016-001151 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 § 360 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Mjölskivlingen 10 och 16. Planarbete pågår och detaljplanen 
kommer att skickas på samråd under hösten.  

2016-10-03 § meddelade Kommunstyrelsen att de är positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden 
prövar möjligheten att ändra detaljplanen. Gällande detaljplaner tillåter industri och park.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömde att det var lämpligt bygga bostäder på området. Dock 
visade det inkomna förslaget en hög exploatering med markparkering. I kommande arbete ville 
Samhällsbyggnadsnämnden att parkeringsfrågan skulle ses över för att säkerställa att 
förutsättningarna för att skapa en god och hållbar boendemiljö. Området borde även utökas för 
att omvandla en större del av industriområdet för att säkerställa en god miljö och möjliggöra för 
bland annat, optimala garagelösningar och grönområde/närpark.  

Planområdet ligger på Sjöbo öster om Fristadsvägen och ramas in av Klintegatan och 
Johannelundsgatan. Området har pekats ut i dokumentet Strategisk plan för Sjöbo. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Presentation till nämnden 2020-01-30 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000012

Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 
Föredragningslista: 1.9 
Ärendenummer: BN 2017-001955 

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

Ärendebeskrivning 
Willhem ansökte 2017-11-21 om planbesked för att bygga ett höghus på 21-24 vån för 130-150 
hyreslägenheter med lokal/restaurang i bottenvåningen. Gällande detaljplan medger fyra 
våningar. Willhem har under 2017 varit i kontakt med stadsarkitekten och diskuterat olika 
möjliga utformningar och höjder. Knalletorget förslås höjas i den sydvästra delen för att möta 
Lilla Brogatan och Stadsbron bättre samt för att skydda mot framtida översvämningar.   

Kommunstyrelsen §266 är positiv till begäran om ändrad detaljplan för ett högt bostadshus på 
Morfeus 5 och 7 som överensstämmer med kommunens vision Borås 2025 och översiktsplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav uppdrag åt Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-28 §179. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-01-16 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 



Beslutsdatum  Sida 18 (67) 
2020-01-30 

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000013

Detaljplan för Öresjös Västra Strandområde, KOMLÖSA 8:13, 
Lakhallsvägen 
Föredragningslista: 1.10 
Ärendenummer: BN 2017-000697 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet avslutas och 
sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  

Ärendebeskrivning 
De boende runt Komlösa 8:13 inkom 2017-04-12 med en begäran om att upphäva eller ändra 
delar av områdesbestämmelserna som gäller för Öresjös västra sida. Ansökan gäller för totalt 20 
fastigheter, och dessa fastighetsägare vill gå ihop i en ekonomisk förening. Fastighetsägarna 
beskriver i ansökan att områdets förutsättningar har ändrats sedan områdesbestämmelserna togs 
fram och att bestämmelserna därmed behöver upphävas eller ändras för att stämma överens 
med nu rådande förhållanden.  

För området gäller områdesbestämmelser P993 som fick laga kraft 2001. Syftet med 
bestämmelserna är att bibehålla områdets användning för fritidsboende genom begränsning av 
byggrätterna för befintliga fritidshus. Motiven till varför bestämmelserna togs fram är 
svårigheten att försörja området med kommunal service samt ambitionen att skydda Öresjö från 
ytterligare belastning av föroreningar orsakade av ett utökat boende. 

Kommunstyrelsen har 2019-11-25 i beslut § 502 avstyrkt planbesked med hänvisning till 
kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsen beskriver vidare att det måste tas ett samlat grepp 
över hela området om områdesbestämmelserna ska upphävas, på grund av frågor som rör 
vägstandard, eventuell påverkan på naturen runtomkring och på dricksvattentäkten Öresjö. 
Genomförandefrågor kring vägföreningar och fastighetsrättsliga frågor blir dessutom svåra att 
reda ut om områdesbestämmelserna tas bort. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Kommunstyrelsens bedömning om att det inte är 
lämpligt att upphäva områdesbestämmelserna. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden negativt 
planbesked samt att ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  

Jonas Ellerstrand (SD) yrkar på att meddela sökanden positivt planbesked och föreslår att 
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i de sökandes uppfattning att 
områdesbestämmelserna är utdaterade och att det därför är lämpligt att upphäva 
områdesbestämmelserna och därmed ge större möjligheter för området. 
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Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Jonas Ellerstrands (SD) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 

Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Jonas Ellerstrands (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), Kjell Classon (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan Hjalmarsson (L) 

Nej: Jonas Ellerstrand (SD) 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att meddela sökanden 
negativt planbesked samt att ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt 
planbesked. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 

Kommunstyrelsen beslut 2019-11-25 § 502 yttrande från KS
Ansökan om planbesked 2017-04-12 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande. 

Beslutet skickas till: 

Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Sökande planbesked 
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Beslutet skickas till: 

Delgivning av beslut till sökande 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000024

Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 

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

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt i Borås Stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den 
till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000025

Allmänhetens frågestund
Föredragningslista: 5. 

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

Ärendebeskrivning 
En person besöker Samhällsbyggnadsnämnden idag och ställer frågor om tidigare protokoll samt frågar om 
möjligheten att samhällsbyggnadsförvaltningen kan styra när besked lämnas i ärenden.  
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000026

Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

7.1.1 Information från förvaltningschefen 

Samarbetsworkshopen om det grönblå stråket med berörda presidier och kommunalråd i december 
blev mycket lyckad. Förvaltningen arbetar nu för att ta fram en beslutshandling till nämnden, med 
förslag på konkretiserad målbild och handlingsplan för förverkligande av ambitionerna. 
En rapport är under färdigställande med förslag på planering, styrning och ledning av 
stadsutvecklingen i Gässlösa.  
Inför årsredovisningen så ser vi en indikation på resultatutfall 2019: +1,6 mkr, vilket avviker från 
prognos med -1,9 mkr. 
Datainspektionen har meddelat att de avslutar ärendet om en tidigare redovisad 
personuppgiftsincident som anmäldes till Datainspektionen i höstas. 
Jonas Ward har lämnat synpunkter avseende utbyggnaden inför Servicekontorets flytt av Dataservice 
från Nornan till Pantängen med tanke på översvämningsrisker och översiktsplanens intentioner för 
Getängen. 
Rekrytering av ny nämndsekreterare är klar, Julia Goffe är på plats den 9 mars. Vikarierande 
nämndsekreterare Malin Grahmstad följer med parallellt t o m juni. Julia kommer från liknande 
tjänst i Burlöv och vi tror att hon kommer att snabbt sätta sig in i tjänsten. 
Michaela Kleman informerar avseende Asklanda – strandskyddsärendet. 

7.1.2 Information om bygglov för ändrad användning 

7.1.3 Information om olovlig åtgärd

Beslutsgång 
Jolly Bou Rahal  (M) anmäler jäv i §26 ärende 7.1.2 och deltager ej i beslut i ärendet. Hans 
Thornander (KD) ersätter Jolly Bou Rahal (M) under denna punkt. 

Hans Thornander anmäler jäv i §26 ärende 7.1.3 och lämnar salen under beslut av ärendet. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000027 

 

 
 
Reviderad delegationsförteckning 
Föredragningslista: 9.1 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00025 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den nya delegationsförteckningen med redovisade 
ändringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ändringarna består främst i att ta bort inaktuella delegater ur förteckningen, det gäller följande befattningar:  

- Förste byggnadsinspektör 
- VVS- inspektör 
- Bygglovingenjör 
- Bygglovsassistent 

Dessa befattningar används inte längre inom förvaltningen. Som ersättning tillkommer följande delegater: 
- Samordnare för bygglovenheten 
- Samordnare för planenheten 
- Bygglovsadministratör 

Samordnare för bygglovenheten kommer bland annat överta mycket av ansvaret som låg på Förste 
byggnadsinspektören tidigare. 
 
Utöver detta görs vissa övriga justeringar av delegationsförteckningen, bland annat får Bygglovsarkitekterna 
delegationsrätt för att skriva slutbesked enligt 10:34-37 §§ PBL.  
 
Principen i förslaget till ändrad delegationsförteckning är att utgående delegater redovisas med överstreckad 
text, och tillkommande delegater redovisas med rödfärgad text. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner den nya delegationsförteckningen 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade delegationsförteckningen 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000028 

 

 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
Föredragningslista: 9.2 

Ciceron: 2020-00026 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ordning för anmälan av delegationsbeslut med ändring i avsnitt 
allmän handling, ekonomi och personal att punkt 5 och 6 ska anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare kommunallag (1991:900) skulle alla delegationsbeslut anmälas till nämnden som beslutat om 
delegationen. I nu gällande kommunallag (2017:725) får nämnderna besluta om i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 
 
Som följd av Samhällsbyggnadsnämndens reviderade delegationsförteckning, beslut § SBN 2019-000386, 
beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om följande tillägg i ordning för anmälan av delegationsbeslut: 
 
-Upphandling av varor och tjänster sker upp till 25 prisbasbelopp inom ramen för beslutad budget, delegat 
förvaltningschef. 
 
-Upphandling av varor och tjänster sker upp till 10 prisbasbelopp inom ramen för tilldelad budget, delegat 
avdelningschef. 

 
-Beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar, delegat förvaltningschef och avdelningschef.  
 

Beslutsgång 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner ordning för anmälan av 
delegationsbeslut med ändring i avsnitt allmän handling, ekonomi och personal att punkt 5 och 6 ska 
redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad Ordning för anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000029 

 

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens arkivbeskrivning 
Föredragningslista: 9.3 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00360 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens arkivbeskrivning. 

 

Ärendebeskrivning 
En del av verksamhetens ansvar för informationsredovisningen enligt 6 § 2 i Arkivlagen är att upprätta en 
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen fungerar som en första ingång till nämndens eller styrelsens arkiv och 
syftar till att ge utomstående en överblick över vilken information som finns i arkivet, hur det är organiserat, 
hur informationen använts och vilka sökingångar som finns. Den ska kortfattat upplysa om nämndens eller 
styrelsens uppgifter och organisation och hur dessa har förändrats över tiden, särskilt förändringar av 
betydelse för informationshanteringen.  
 
I arkivbeskrivningen framgår sambandet mellan organisation och arbetsuppgifter, samt viktigare ärendeslag 
och handlingar, liksom vilka uppgifter som överlämnats till eller övertagits från andra nämnder eller styrelser 
och när det skedde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner arkivbeskrivningen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arkivbeskrivning 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 

 Kommunstyrelsens diarium 

 Stadsarkivet 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000030 

 

 
Namnberedningen 
Föredragningslista: 9.4 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00003 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 
- att den nybyggda rondellen på Salängen ges namnet Salängsrondellen 
- att nyanlagd väg i Sandared kallas Svarvhultsbacken 

 
  

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 § 1316, § 1318. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner i enlighet med Namnberedningens 
protokoll § 1316, § 1318 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll med kartor 2019-11-17 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 Lantmäteriet 
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000031 

 

 
Lokalbehovsplan, 2021 – 2023 
Föredragningslista: 9.5 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00002 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inga lokalbehov finns att redovisa för perioden 2021-2023. 

 

Ärendebeskrivning 
Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2021-2023 pågår. Enligt tidigare arbetsgång 
ska förvaltningarna lämna in sina lokalbehovsplaner i januari.         

       

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna att inga lokalbehov finns 
att redovisa för perioden 2021-2023 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Lokalförsörjningsnämnden  
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Beslutsummer 
§ SBN 2020-000032 

 

 
 
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020 
Föredragningslista: 9.6 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00035 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utbetalning för förlorad arbetsinkomst avseende 
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020, samt tillåta presidiet att åka på presidiedagar för 
miljö-, plan och byggnämnder 2020. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande konferens där det 
lyfts aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom respektive ansvarsområden. Här samlas medverkande 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berörda departement, kommuner och andra 
intressanta aktörer för att informera, samtala och inspirera kring aktuella ämnen.  
 
Enligt § 9 i ” Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022” har  

årsarvoderad förtroendevald möjlighet att uppbära ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b) 
kongress konferens, informationsmöte och kurser.  

Beslutet gäller Samhällsbyggnadsnämndens presidium; Morgan Hjalmarsson, Lars-Gunnar Comén och 
Bengt-Arne Bohlin enligt gällande bestämmelser ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022”. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden ska godkänna utbetalning för förlorad 
arbetsinkomst avseende Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020, samt tillåta presidiet att åka 
på presidiedagar för miljö-, plan och byggnämnder 2020 och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Program Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 



Beslutsdatum  Sida 62 (67) 
2020-01-30  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsummer 
§ SBN 2020-000033 

 

 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
Föredragningslista: 10.1 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00027 

 

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 ska lägga delegationslistorna till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-12-01 – 2019-12-31 
Delegationslista BI 2019-12-01 – 2019-12-31 
Delegationslista SB 2019-12-01 – 2019-12-31 
Delegationslista PL 2019-12-01 – 2019-12-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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