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Tid och plats 

2019-12-12, kl. 13.15 – 18.55 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 357 – 390

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) 
Bengt Belfrage (C)  ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD) ej § 371 och § 373 
Kristian Silbvers (SD) 
Hans Thornander (KD) endast § 371 och § 373 

Närvarande ledamöter 

Kjell Classon (S), ersättare 
Magnus Carlsson (S), ersättare 
Bengt Wahlgren (L), ersättare 
Lovisa Gustafsson (M), ersättare från kl. 15.35 
Georg Guldstrand (M), ersättare ej § 366 
Hans Thornander (KD), ersättare 
Jonas Ellerstrand (SD), ersättare från kl. 16.50 

Övriga närvarande  
Josefine Nyman, tf. samhällsbyggnadschef  Anne Andersson, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef (§ 375) Niklas Lund, bygglovarkitekt 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör (§ 368) Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§ 360) Mattias Nilsson, planarkitekt (§ 374)

Agnes Sandstedt, planarkitekt (§ 371) Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt  (§§ 362, 365)

Niklas Liberg, byggnadsinspektör (§§ 369-370) Jacob Kastrup Haagensen, planarkitekt (§372)

Elena Eckhardt, planarkitekt (§ 373) Sara Danfelter, ekonom 
Malin Grahmstad, sekreterare Liza Lindmark, sekreterare 
Pia Arttonen, HR-specialist Sara Eklund, bygglovarkitekt 
Håkan Ek, arkivarie 

Ajournering 

Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.40 – 18.10 för politisk beredning i partigrupperna 
samt 18.37-18.40.  

Justering och anslag 

Jolly Bou Rahal utses att justera och Mosa Roshanghias utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-17 kl. 09.00. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla 

under perioden 2019-12-17 – 2020-01-09. 

Underskrifter 

______  ________________________________     ________________________________________  
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Jolly Bou Rahal, justeringsperson 
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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) 
Bengt Belfrage (C)  ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD) ej § 371 och § 373  
Kristian Silbvers (SD) 
Hans Thornander (KD) endast § 371 och § 373  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000357 
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Val av justeringsperson 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Jolly Bou Rahal väljs att justera dagens protokoll och Mosa Roshangias väljs till dennes ersättare. Justering 
sker 2019-12-17 kl. 09.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000358 
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Fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan, med följande ändringar: 

Ärende 4.1 Information från Stadsarkitekten, utgår. 

Ärende 9.3 Budget 2020:2 

Ärende 9.4 Ansökan om ianspråktagande av ackumulerat resultat 2020 samt  

Ärende 9.2 Reviderad dokumenthanteringsplan med beslut om att gallra analogt material  

flyttas fram först på dagordningen under sammanträdet. 

 

 

 

  

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000359 
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Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 
Brämhultshöjd 

 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2017-001765 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-22 i beslut § 603 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 11:1. 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-01 i beslut § 708 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 2:32.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2009-01-27 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen för den norra delen av området. 2017-09-18 beslutade Kommunstyrelsen att 
godkänna två markanvisningar för del av Brämhult 4:2 inom aktuellt planområde. Då 
planarbetet pågått en längre tid och förutsättningarna ändrats sedan uppstarten 2009 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-28 på nytt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan för Brämhult 11:1 m.fl. med syfte att tillskapa nya bostäder samt 
möjliggöra utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 § SBN 2018-000257 att skicka detaljplanen på 
samråd. Samrådet pågick 2018-11-09 till 2019-01-11. Inkomna synpunkter sammanställdes i en 
samrådsredogörelse. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 i beslut § SBN 2019-000233 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 september – 10 oktober 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts i 
ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut i ärendet. Hans 
Thornander (KD) ersätter Lennart Malmerfors (KD) under denna punkt. 
 

Yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen enligt 
liggande förslag. 
 
Hans Thornander (KD) föreslår att nämnden beslutar att avslå detaljplanen enligt eget yrkande. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden beslutar att avslå detaljplanen enligt eget yrkande. 

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000371 
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Propositionsordning 
Ordföranden Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillkännager att liggande förslag är 
huvudförslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på bifall dels till Hans Thornanders 
(KD) förslag och dels till Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att Hans Thornanders (KD) 
förslag med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs och genomförs.  
 
Hans Thornanders (KD) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras 
med Nej. Omröstningen utfaller med 1 Ja, 1 Nej och 7 Avstår. 
 
Ja: Hans Thornander (KD) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Avstår: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C),  Jolly Bou 
Rahal (M), Lars-Gunnar Comén (M), Morgan Hjalmarsson (L) 
 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) beslutar med sin utslagsröst att Hans Thornanders (KD) 
förslag utses till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Huvudomröstning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Hans Thornanders (KD) förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och 
genomförs.  
 

Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Hans Thornanders (KD) förslag 
besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 7 Ja och 2 Nej. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C),  Jolly Bou 
Rahal (M), Lars-Gunnar Comén (M), Morgan Hjalmarsson (L) 
 

Nej: Hans Thornander (KD), Kristian Silbvers (SD) 
 

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna vill förtydliga att de inte är nöjda med propositionsordningen. 
 
Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna 

Moderaterna och Kristdemokraterna är emot avstängning av Kyrkvägen. 
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Beslutsunderlag 

Handling Datum Notering 
Planbeskrivning inklusive utlåtande 2019-12-12  
Plankarta 2019-12-12 
Uppdaterad Geoutredning 2019-11-14 
Skyfallskarta 2019-11-14 
 
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 Nedre Norrmalm: HAMSTERN 1 m.fl. 
(SAGAGATAN 10) 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2013-001914 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.  

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2014-02-14 §85 beslutat uppdrag åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1. Planuppdraget har 
initierats av att fastighetsägaren som vill bygga fler studentbostäder.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 § SBN 2014-000127 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten Hamstern 1. 
Fastighetsägaren har sedan beslut om uppdrag begärt att även Hamstern 3 ska ingå i 
detaljplanen. 
 
2015-08-18 beslutade planchefen i beslut § Pl 2015-000008 via delegation att sända planen på 
samråd.  Samrådet pågick under tiden den 24 augusti – den 21 september 2015.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2019-03-28 § SBN 2019-000130 beslut om granskning enligt 
gamla PBL 5:18 som har ägt rum under tiden den 10 april – den 2 maj 2019. Under och efter 
granskningstiden framkom nya önskemål till ändringsförslag från stadsledningskansliet. Om 
ändringarna ska tillmötesgås behövas en ny granskning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2019-06-27 § SBN 2019-000192 beslut om granskning II enligt 
gamla PBL 5:18 som har ägt rum under tiden den 7 juli – den 30 augusti 2019.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2019-12-12 
Plankarta 2019-12-12  
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 

  

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000372 
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Planprogram för Östra Brämhult, SVENSGÄRDE 3:1 m.fl. 
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2015-001200 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planprogrammet. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 i beslut §318 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära 
samarbete med Stadsledningskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-27 i beslut §244 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta planprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut §256 att sända planprogrammet på samråd. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut §128 att godkänna information om inkomna 
samrådssynpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 i beslut §234 att godkänna samrådsredogörelsen och 
sända det reviderade planprogrammet på samråd med tilläggsbeslut av samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande 2019-09-10 i beslut §2061 att komplettera med ett mindre område för bostäder utmed 
Flädergatan. 

 
Samråd 2 

Det förnyade samrådet pågick under tiden 13 september–11 oktober 2019. Ett nytt samrådsmöte hölls i 
Myråsskolans matsal i Brämhult 25 september.  Under samrådet inkom ett fåtal synpunkter.  

Brämhults Scoutkår motsätter sig utpekat område vid Flädergatan och anser att de inte kan ha kvar sin 
scoutverksamhet där om det byggs ett boende bredvid.  

En närboende motsätter sig utpekat område norr om Dammkullevägen och även Ymers orienteringssektion 
föredrar att bevara skogen.  

Miljö- och konsumentnämnden och en boende har påtalat behovet av en gång- och cykelväg utmed 
Dammgatan mellan Dammkullevägen och Kyrkvägen.  

Fritids- och folkhälsonämnden påtalar behov av säkra ridvägar mellan stallet för Brämhults Ryttarsällskap 
och Ymerområdet. 

Inkomna synpunkter har föranlett ett fåtal mindre ändringar och kompletteringar. Gläntan norr om 
Dammkullevägen, Kjellatorpet, pekas ut som lämpligt område för iordningställande av en allmän naturpark 
och för föreningsverksamhet kopplat till friluftsliv. I övrigt är planprogrammets innehåll vad avser 

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000373 
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markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. Samtliga synpunkter, kommentarer och 
ändringar finns sammanställda i samrådsredogörelse 2.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planprogrammets riktlinjer ger goda förutsättningar för att 
bevara och utveckla friluftsliv-, kulturmiljö- och naturvärden i Östra Brämhult. Det finns ett bebyggelsetryck 
i Brämhult.  För vissa begränsade områden bedöms intresset för byggnation väga tyngre än 
bevarandeintresset och dessa områden pekas ut som lämpliga för byggnation i planprogrammet. 

Beslutsgång 

Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut i ärendet. Hans 
Thornander (KD) ersätter Lennart Malmerfors (KD) under denna punkt. 
 
Yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
planprogrammet enligt liggande förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 
 
Hans Thornander (KD)föreslår att nämnden tillstyrker planprogrammet, under förutsättning att 

synpunkter i eget yrkande beaktas. 

Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden tillstyrker planprogrammet, under förutsättning 

att synpunkter i eget yrkande beaktas. 

Propositionsordning 
Ordföranden Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden först ska rösta om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras enligt Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens 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: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C),  
Jolly Bou Rahal (M), Lars-Gunnar Comén (M), Hans Thornander (KD), Morgan Hjalmarsson 
(L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden tillkännager att liggande förslag är huvudförslag och att nämnden ska utse ett 
motförslag till huvudomröstningen och finner att nämnden godkänner propositionsordningen. 
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Ordföranden godkänner ajournering av sammanträdet i tre minuter för överläggning. 
När sammanträdet återupptas väljer Kristdemokraterna att ställa sig bakom Moderaternas 

förslag: att tillstyrka planprogrammet under förutsättning att synpunkter i yrkandet beaktas. 

Huvudomröstning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 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), Bengt Belfrage (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD), Jolly Bou Rahal (M), Lars-Gunnar Comén (M),  
Hans Thornander (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna 
planprogrammet enligt liggande förslag.  
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 

Beslutsunderlag 

Planprogram 2019-12-02 
Samrådsredogörelse 2 2019-12-02 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Sjömarken: BACKABO 2:119 

 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2014-000092 

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-12 § 88 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet Backabo 2:119 m.fl. i Sjömarken.  

Begäran grundar sig på att KB DWS i Borås 2014-01-22 har inkommit med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra detaljplanen som förhindrar avstyckning av befintliga 
fastigheter. Sökanden vill kunna stycka av för nytt enbostadshus.  

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd i december 2019 - januari 
2020.  

Fastigheten ligger vid Nötskrikevägen och Skolvägen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Handling Datum Notering 
Presentation 2019-12-02 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 

  

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000374 
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Verksamhetsplan 2020 för detaljplanering 
Föredragningslista: 3.5 

Ärendenummer: Ciceron 2019-00371 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2020 för detaljplanering med ändringen 

att detaljplanen för utvidgning av Sobacken (Rydboholm 1:451) ersätts med detaljplanen för ny skola i 

Gässlösa (Gässlösa 5:15).  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2020 för detaljplanering. 
Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både Kommunfullmäktige och 
Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som innehåller minst 950 bostäder i 
antagna detaljplaner 2020, verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och tillgodose 
behovet av kommunal service. 

Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2020. 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 
2020, samt en förteckning av strategiska planer och program som är viktiga för att skapa ett effektivt 
detaljplanearbete de närmaste åren. I 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 mellan olika förslag utifrån i vilken grad de bidrar till 
måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar förslaget till 
produktionsplan 1800-4000 nya bostäder i antagna detaljplaner fram till 2022. 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 2019-10-31 att sända förslag till verksamhetsplan på remiss till 

Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens yttrande 

Kommunstyrelsen yttrade sig 2019-11-25 över förslaget och framför att det är viktigt att göra rätt 
prioriteringar och i ett försök att göra en tydlig fördelning bör en prioriteringsmodell utformas med 
utgångspunkt från ÖP, Utbyggnadsstrategi och Riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen påpekar 
att förslaget inte har tillräckligt tydlig koppling till översiktsplanen. I yttrandet framför Kommunstyrelsen att 
Samhällsbyggnadsnämnden bör ger utrymme för detaljplanerna för både utbyggnad av Erikslundsskolan 
och byggnation av ny skola i Gässlösa. Kommunstyrelsen framhåller även att enklare detaljplaner som 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar fram i mån av tid ska läggas in i verksamhetsplanen för 2020. 

Slutligen framför Kommunstyrelsen i sitt yttrande att Samhällsbyggnadsnämnden under året även gör en 
genomgång av samtliga planer som har fått positivt planbesked men som ännu inte är prioriterade. Flera av 
planbeskeden är lämnade utifrån förra översiktsplanen och kan behöva omprövas. De som då kan få svårt 
att bli prioriterade inom en 3-5-årsperiod bör istället lämnas negativt planbesked för att inte skapa falska 
förhoppningar. Kommunstyrelsen behöver inte remitteras i en sådan process.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till Kommunstyrelsens yttrande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar och tycker det är positivt med en tydlig prioriteringsmodell som 

har utgångspunkt i ÖP, Utbyggnadsstrategin och Riktlinjer för bostadsförsörjning, och deltar gärna 

tillsammans med Stadsledningskansliet i utformningen av denna modell. Eftersom Borås Energi och Miljö 

har meddelat att de önskar avvakta med detaljplanen för utvidgning av Sobacken skapas utrymme i 

verksamhetsplanen för de båda skolprojekten.  

Att ta in samtliga detaljplaner av enklare karaktär i verksamhetsplanen anser Samhällsbyggnadsförvaltningen 

inte är lämpligt eftersom de påbörjas i mån av tid. Innan start av dessa detaljplaner kommer istället 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samråda med eventuella inblandade förvaltningar om deras möjlighet till 

medverkan.  

En översyn av samtliga oprioriterade detaljplaneuppdrag och prövning av dess aktualitet anser även 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns behov av att göra under 2020. 

Effekter av budget 2020 

2019-11-29 fattade Kommunfullmäktige beslut om att minska kommunbidraget till 
Samhällsbyggnadsnämnden med -3 miljoner kronor. Detta kan komma att påverka planarbetet eftersom 
utrymmet för köp av plankonsulter och tekniska utredningar minskar. Detta kan innebära längre 
handlingstider, samt senareläggning av vissa detaljplaner. Främst kan detta komma att beröra planarbeten 
som berör kommunal service, samt kommunala markanvisningar, då dessa planer finansieras helt av 
Samhällsbyggnadsnämnden under själva planarbetet. Intäkten för dessa kommer först in i samband med 
framtida bygglov. För övriga detaljplaner täcks nämndens arbete genom timdebitering och av extern 
finansiering av konsultinsatser. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2020 för 
detaljplanering med ändringen att detaljplanen för utvidgning av Sobacken (Rydboholm 1:451) ersätts med 
detaljplanen för ny skola i Gässlösa (Gässlösa 5:15).  
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplanen 2020 med följande 
justeringar:  
Att följande nr i ”Prioriterade detaljplaner för 2020 (som redovisades till nämndmöte 2019-10-31);   
2, 8, 18, 19, 27, 47, 49, ersätts med följande detaljplaner från ”Beslutade detaljplaner och planprogram som 
inte prioriteras 2020 (som redovisades till nämndmöte 2019-10-31)”;  
Frufällan, Längjum 4:17, Viared Östra, Sjömarken Viared 8:40, Viskafors Kinnarumma-Fagerhult 4:2 
Källbäcksryd 1:367, Bergsäter Gulmåran 7 (Coop), Sandared Viken 6:1. 
 
Samt att med dessa justeringar så fastställer Samhällsbyggnadsnämnden det dokument som redovisades 
2019-10-31 till gällande verksamhetsplan.   
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

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

Verksamhetsplan 2020 för detaljplanering 
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Skrivelse KS Dnr KS 2019-00920 3.1.1.1 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 5.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Ingen besökare på nämndens frågestund idag. 
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Rapport från ledamöterna 

 
Föredragningslista: 6.  
 

 
Ärendebeskrivning  
Morgan Hjalmarsson (L) redogör om deltagande i workshop för samarbetsuppdraget ”Superparken/det 
grönblå stråket”. Ordföranden uttryckte sin uppskattning kring upplägget av workshopen.  
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Information från förvaltningen  

 

Föredragningslista: 7.1 

 

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

 

Ärendebeskrivning  

7.1.1. Tf. Samhällsbyggnadschef Josefine Nyman informerar bland annat om hur planen är tänkt kring 
hanteringen av förvaltningens arbete med minskade ekonomiska resurser. 
 

Beslutsgång 
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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Remiss: Digital strategi 2020 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00318 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget på Digital strategi 2020. 
 

Ärendebeskrivning 
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ”Digital strategi” och tillstyrker dokumentet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser många fördelar med att digitalisera arbetssätt och service till boråsarna och 
anser att en mer digital handläggning är ett sätt att hantera de utmaningar nämnden, Borås Stad och andra 
svenska kommuner står inför. Samhällsbyggnadsnämnden ser ett stort behov av att automatisera enklare 
arbetsuppgifter, för att skapa förutsättningar för att möta de förväntningar som våra kunder och samhället 
har på vår service och myndighetsutövning, idag och i framtiden. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår nämnden att tillstyrka förslaget på Digital strategi och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag Digital strategi 
Förslag remissvar Digital strategi 2020 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 
 
Föredragningslista: 8.2 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00319 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad” och att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet med utredningen är att identifiera områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ”Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i 
Borås Stad” och tillstyrker dokumentet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att användandet av engångsartiklar tydliggörs genom 
utredningen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att utredningen kan komma att leda till minskning av det 
slentrianmässiga användandet av engångsprodukter.  
Samhällsbyggnadsnämnden ser fram emot att bidra till minskad användning av engångsmuggar, soppåsar 
och flaskvatten.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden att tillstyrka remissen ”Förslag till utredning om 
minskning av engångsartiklar i Borås Stad” och att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag remissvar 
Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Beslut om arvode vid samrådsmöten 
 
Föredragningslista: 9.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00376 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för deltagande på samrådsmöten. 
Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-01-01.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022” har förtroendevald 
möjlighet att uppbära förrättningsarvode för bland annat b) kongress konferens, informationsmöte och 
kurser. Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt beslut 
eller i efterhand godkänts av nämnden. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-01-01. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår nämnden att godkänna utbetalning av arvode för 
deltagande på samrådsmöten. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-01-01 och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslut om reviderad dokumenthanteringsplan med beslut om att 
gallra analogt material 
 
Föredragningslista: 9.2 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00359 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen samt att sända 
denna till Kommunstyrelsen och Stadsarkivet. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads arkivregler ska varje myndighet ha en dokumenthanteringsplan, som redovisar de 
handlingar som finns på myndigheten och hur dessa handlingar ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen 
ska revideras årligen för att säkerställa att den är aktuell och innehåller de handlingar som nämnden 
hanterar. 
 
Den reviderade dokumenthanteringsplanen innehåller även ett beslut att gallra handlingar som inkommer 
analogt, efter att de har skannats och registrerats enligt gemensamma rutiner. Beslutet om att digitalisera 
analoga handlingar är ett steg i nämndens arbete att ha helt digitala ärendeflöden, för att på så sätt 
effektivisera och få bättre överblick över processerna. 
 
Innan gallringen kan verkställas ska Samhällsbyggnadsförvaltningen ha säkerställt att: 

1. Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 
2. Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 

information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 
3. Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från 
och med 2020-01-01. 
 
Presentation gavs av Håkan Ek, Arkivarie från Stadsarkivet som besökte mötet kl. 13.45-14.10. Han gick 
igenom hur man ska hantera dokument i framtiden i Borås Stad. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår nämnden att godkänna den reviderade dokument-
hanteringsplanen samt att sända denna till Kommunstyrelsen och Stadsarkivet och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
 Stadsarkivet  
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Budget 2020:2 
 
Föredragningslista: 9.3 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00372 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Budget 2020:2 samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-29 att minska Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 3 
miljoner kronor. 

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att kompensera för minskningen av kommunbidraget enligt följande:  

 vakanshållning av tjänst på administrativa avdelningen, motsvarande 510 tkr 
 vakanshållning av tjänst på geodataavdelningen, motsvarande 650 tkr 
 ökad debitering och mindre konsultköp på plan- och bygglovsavdelningen, motsvarande 1 000 tkr.  
 digitaliseringssatsning har tagits bort, motsvarande 300 tkr 
 sänkning av den tidigare ökningen för politisk verksamhet, 100 tkr 
 anpassningar till förändring av personalkostnaden, 40 tkr. 
 intäktsprognosen för lantmäteriavdelningen ändras då statliga lantmäteriet reviderar sin taxa, vilket 

beräknas ge ökade intäkter med ca 400 tkr.  

En minskning av kommunbidraget med 3 miljoner kronor innebär, bland annat, längre handläggningstider 
av detaljplaner, minskad tillgänglighet och service, bristande ajourhållning av kartdatabasen, med mera. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna Budget 2020:2 samt 
att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att göra en särskild framställan till 
Kommunstyrelsen om att få använda del av ackumulerat resultat, 3 miljoner kr, för att vid behov täcka 
budgetunderskott. Syftet är att undvika onödiga anpassningar av verksamheten som försämrar service 
riktad till kommuninvånarna. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 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 6 Ja och 3 Nej. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Kristian 
Silbvers (SD), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Jolly Bou Rahal (M), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsnummer 
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Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

Budget 2020:2 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Ianspråktagande av ackumulerat resultat 2020 
 
Föredragningslista: 9.4 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00373 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om att under 2020 få ianspråkta ackumulerat resultat 
motsvarande 1,8 miljoner kronor för extraordinära engångskostnader för förvaltningens digitalisering.  
 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande kartsystem är från 2003 och saknar idag support från leverantören och all nödvändig utveckling 
har stoppats.  
Nationella specifikationer (f.d. Svensk geoprocess) kommer att styra standarden för geodata och nuvarande 
system kommer då inte kunna lagra den data som är grunden för större delen av  
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Systemet klarar inte heller det krav på 3D-redovisning av 
kartdata som införs med start 2020. Samtidigt behövs ett byte av server som innebär dubbla licenskostnader 
under övergångsperioden.  
 
Arbete pågår med att färdigställa en digitaliseringsplan för förvaltningen. En särskild satsning ska göras för 
att färdigställa planen samt påbörja föreslagna åtgärder.  
 
Engångskostnaden för övergången till nytt kartsystem för geodataavdelningen samt digitaliseringssatsningen 
bli ca 1,8 miljoner kronor. Det handlar främst om dubbla licenskostnader, utbildningskostnader samt 
konsultkostnader.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ansöka om att under 2020 få 
ianspråkta ackumulerat resultat motsvarande 1,8 miljoner kronor för extraordinära engångskostnader för 
förvaltningens digitalisering och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Serverbyte och nytt kartsystem för geodataavdelningen 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Kommunstyrelsens diarium 
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Månadsuppföljning, november 2019 
 
Föredragningslista: 9.5  
Ärendenummer: Ciceron 2019-00374 
 

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 november 2019. 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 

Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för 
november och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning, november 2019 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Reviderad delegationsförteckning 
 
Föredragningslista: 9.6 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00272 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den nya delegationsförteckningen med nedanstående 
ändringar.  
 

Ärendebeskrivning 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt enklare 
och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Verkställighet hör till respektive befattnings arbetsuppgifter 
och tas inte upp i en delegationsförteckning. Exempel på verkställighet är att genomföra förhandlingar, 
bevilja personal ledighet, besluta om lön, fakturera eller lämna ut allmän offentlig handling. 

 
I syfte att effektivisera ärendehanteringen föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande förändringar i delegationsförteckningen: 
 

-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.   

 

Övriga ändringar i dokumentet är av redaktionell karaktär.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna den nya 
delegationsförteckningen med föreslagna ändringar.  

 
Kristina Silbvers (SD) och Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
de föreslagna redaktionella förändringarna men att avslå de förslagna nya höjda prisbasbeloppen 
för förvaltnings- respektive avdelningschef. 
 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs.  
 

Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
 

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000386 

 



Beslutsdatum  Sida 58 (63) 
2019-12-12  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Nej: Kristian Silbvers (SD), Jolly Bou Rahal (M), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors (KD) 

 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna den nya 
delegationsförteckningen med ändringarna. 

 

Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån SD:s yrkande. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade delegationsförteckningen 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 

  



Beslutsdatum  Sida 63 (63) 
2019-12-12  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Meddelanden  
 
Föredragningslista: 10.4 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

 
a. Information om utbildningsinsatser som ska genomföras för att  
öka förståelsen om företagande. 
Syftet med utbildningen är att utveckla tjänstemännens bemötande för att utöka relationen med Borås 
företagare, både i direkta kontakter och i den indirekta som t.ex. kan ske via media. Målet är att få ett ännu 
bättre företagsklimat i Borås Stad. 

 
b. MBL-protokoll reviderad budget 2020. 
Man genomförde en MBL-förhandling på förvaltningen gällande den reviderade budgeten för 2020. 

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

 
Beslutsunderlag 
Utbildningsplan Insikt 
Initiativärendet 
MBL-protokoll  

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000390 
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