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Tid och plats  
2018-10-25, kl 13:15 – 19:25 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 248 – 278 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande   13:35– 19:25  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V)      13:15– 17:35 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C)   13:15– 18:50 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)   13:15– 15:45  
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Eva Brodd (V)     15:10–19:25 
Andreas Tammjärv (M)    14.30–19:25 
Jonas Ellerstrand (SD) 
 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef  Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef  Liza Lindmark, sekreterare 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 259-261) Paulina Bredberg, planarkitekt            (§ 252) 
Mohammed Dahir Farah, byggnadsinspektör   Mattias Nilsson, planarkitekt              (§ 255) 
Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt   (§§ 251-257)  Elena Eckhardt, planarkitekt             (§ 256) 
Agnes Sandstedt, planarkitekt  (§ 257)  Niklas Lund, bygglovarkitekt  (§§ 262-264) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt  (§§ 265-266)  Besnik Bajrami, byggnadsinspektör 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 18.20– 18.50 för politisk beredning i 
partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Thomas Svensson (MP) utses att justera och Maria Oscarson (S) utses till dennes ersättare. 
Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-31 kl 10.00. Protokollet anslås på 
kommunens anslagstavla under perioden 2018-10-31 – 2018-11-14. 
 
Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
________________________________________ 
Thomas Svensson, justerare 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000248 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S)  
Bengt Wahlgren (L)   
Lennart Malmerfors (KD)  

 
Tjänstgörande ersättare 
Eva Brodd (V)  för Tommy Josefsson (V)   
Andreas Tammjärv (M)  för Maj-Britt Eckerström (C)  
Jonas Ellerstrand (SD)  för Kristian Silbvers (SD) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000249 

Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Thomas Svensson (MP) väljs att justera dagens protokoll och Maria Oscarson (S) väljs till dennes 
ersättare. Justering sker 2018-10-31 kl 10.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000250 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000251 

Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, 
(Bultastensparken) 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2017-1152 

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

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag påbörja förstudier 
för att se på möjligheterna att etablera förskola på Sörmarken samt höra Förskolenämnden. 
Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked från Förskolenämnden, tillskriva 
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-12-13 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att 
upprätta en ny plan för att möjliggöra en ny förskola med 6 avdelningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 § 351 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och 2018-01-04 § Pl 2 beslutade plansamordnaren via delegation 
att skicka planen på samråd. Samrådet pågick mellan 5 juli och 31 augusti 2018. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2018-06-28 § 176 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen och att skicka ut detaljplanen 
på granskning. Granskningen pågick mellan 4 januari 2018 och 8 februari 2018. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna utlåtandet som sitt eget 
samt anta detaljplanen. 

Jonas Ellerstrand (SD) yrkar att avslå detaljplanen. 

Ordförande Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Jonas Ellerstrands (SD) förslag 
och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Kjell Classons (S) förslag besvaras med Ja 
och Jonas Ellerstrands (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 
1 Nej. 

Ja: Lars-Gunnar Comén (M), Thomas Svensson (MP), Maria Oscarson (S), Eva Brodd (V), 
Bengt Wahlgren (L), Andreas Tammjärv (M), Lennart Malmerfors (KD), Kjell Classon (S) 

Nej: Jonas Ellerstrand (SD) 
 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Jonas 
Ellerstrand (SD) reserverar sig mot beslutet. forts. 
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forts. 
 
Protokollsanteckning från Jonas Ellerstrand (SD) 
Sverigedemokraterna anser att den föreslagna detaljplanen inte gynnar samhällsutvecklingen på 
lång sikt och att bättre lösningar går att finna.  
 
Det aktuella området innehåller höga naturvärden, fornminne samt värdefulla stenmurar. Att 
förbruka stora delar av naturområdet samt förstöra delar av de värdefulla murarna är ett 
oåterkalleligt förödande beslut. Vi anser att dessa miljöer i ett så centralt läge i samhället är av 
högt värde och att dessa skall behållas och skyddas. 
 
Vi är även oroade över att en säker trafiksituation inte kan säkerställas med den i detaljplanen 
föreslagna trafikhanteringen. 
 

 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande  2018-10-15 

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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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000252 

Detaljplan för Lundaskog: Viared 7:3  
 
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2018-658 och BN2018-794 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att båda 
ansökningarna behandlas i en gemensam detaljplan. 
- att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17 i beslut §412 och §413 att den sammantagna 
bedömningen är att ge positivt planbesked för ej störande verksamhet där utbyggnad av Borås 
Elnäts nya mottagningsstation innefattas. Dock anses det inte lämpligt med bostäder på platsen 
på grund av de intilliggande industriernas skyddsavstånd. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv ska inga 
utfarter tillåtas ut mot Göteborgsvägen. Angöring till området ska därför samlas och ske ut mot 
Industrigatan. Mellan verksamhetsområdet och befintlig bebyggelse mot Lundåsavägen och 
Lundsdalsvägen ska säkerhetsavstånd säkerställas för god boendemiljö. En kantzon om minst 20 
meter på bäckens västra sida måste säkras som grönstråk. Kompensationsåtgärder krävs och 
utreds närmare i detaljplanearbetet. Plankostnader och dess genomförande ska bekostas av 
exploatören. 
 
Ansökan som inkommit från fastighetsägaren avser avstyckning av 9 tomter för villabebyggelse 
samt en tomt för Borås Elnäts utbyggnad och hantverkslokaler. En egen ansökan från Borås 
Elnät har inkommit som endast avser en ny mottagningsstation. 
 
Borås Stad och Borås Elnät har haft dialog för att hitta lämpliga lokaliseringar för Borås Elnäts 
nya mottagningsstationer som behövs i och med den nya ledningen som anläggs runtom Borås. 
Näst på tur står en ny station i Ramnaslättsområdet och den plats som bedömts som lämpligast är 
i direkt anslutning till befintlig station (Sandlid). Den nya stationen måste färdigställas innan den 
gamla kan rivas och därmed har Borås Elnät lokaliserat en plats väster om den befintliga som 
ligger på privatägd mark (Viared 7:3).  
 
I gällande detaljplan från 2005 är området planlagt som natur. Även i översiktsplanen är området 
utpekat som natur. Industriområdet åt öster är planlagt som industri med skyddsavstånd upp till 
200 meter och i översiktsplanen är industriområdet utpekat som större verksamhetsområde där 
störande verksamhet kan förekomma. Industrin behöver finnas kvar och verksamhetsområdet 
bör inte begränsas enligt översiktsplanen. Bostäder på platsen förutsätter att industriernas 
skyddsavstånd regleras, vilket inte bedöms lämpligt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Kommunstyrelsens bedömning att det inte är 
lämpligt med bostäder på platsen men att positivt planbesked bör ges för ej störande verksamhet 
där Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas.  forts. 
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forts.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer också i de synpunkter avseende angöring, 
skyddsavstånd och naturvärden som Kommunstyrelsen lyfter. Frågorna får utredas närmare i 
detaljplanearbetet. De båda ansökningarna bör behandlas tillsammans i en detaljplan.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan samt att båda ansökningarna behandlas i en gemensam detaljplan och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Två beslut från Kommunstyrelsen 2018-09-17  
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000253 

 

Detaljplan för Norra Sjöbo, Mörkhättan 11 
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2018-463 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019. 
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett delegationsbeslut 2018-10-15. Begäran 
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med ansökan om att få tomtindelningen 1583 K- 
BN 351(1956) upphävd för att möjliggöra byggnation av två nya enbostadshus. Inom fastigheten 
ligger ett enbostadshus som exploatören avser riva.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P217 som fick laga kraft 1953-09-11. Enligt gällande plan får det 
aktuella området användas endast för bostadsändamål. Gällande plan tillåter uppförande av en 
huvudbyggnad, vindsvåning och ett uthus. Huvudbyggnaden får byggas i två våningar, men får 
inte upptaga större areal än 160 kvm.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
En förtätning av fastigheten med bostäder anses förenlig med gällande översiktsplan. I samband 
med ny detaljplan upphävs gällande tomtindelning vilket möjliggör planläggning av nya bostäder 
inom fastigheten. Angöring till nya tomter ska ske genom en gemensam anläggning. Byggnation 
av bostadshus i detta område anses godtagbart föresatt att byggnadsvolymen tar hänsyn till 
omkringliggande byggnader. Placering av nya hus bör göras med hänsyn till befintlig 
bebyggelsestruktur för att lättare smälta in i omgivningen. Fastigheten bör styckas av i två 
fastigheter med separata ingångar för att tillgodose exploatörens önskan om två bostadshus. Om 
alla sakägare godkänner planförslaget under samrådet är det möjligt att tillämpa ett begränsat 
standardförfarande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-10-15  
Planbeskedsansökan  2018-05-02 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.    forts. 
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forts. 
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000254 

Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl. 
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2018-756 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2019. 
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett delegationsbeslut 2018-10-15.  
Kommunstyrelsen bedömer att ändringarna är nödvändiga för att genomföra bostadsbyggnation. 
Exploateringsavtal ska tecknas innan planen antas.  
 
Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring av fastigheter 
Klippingen 7 m.fl. Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga bostäder i 
fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9 i enlighet med gällande detaljplan. Parallellt har 
exploatören ansökt om ändring i detaljplan med följande förslag till ändring i detaljplan: 
 

- Överföring av (delar av) allmän platsmark till kvartersmark; 
- Upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder; 
- Justera visa marknivåer inom planområdet;  
- Ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik av sopbilar i planområdet. 

 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P1106, som fick laga kraft 2008-05-06. Syftet med planen var att ge 
möjlighet att bygga bostäder, parhus, kedjehus/radhus och friliggande gruppbyggda villor. 
Gällande detaljplan tillåter bostäder och industri som kan samlokaliseras med bostäder. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Den sammanfattande bedömningen är att det är positivt med ändringar i planen när det gäller 
ändring av huvudmannaskap inom planområdet så att nuvarande allmän platsmark planerad för 
gator ändras till kvartersmark. Att ta bort utfartsförbud mot Sörmarksgatan bedöms lämpligt. Det 
hjälper att lösa angöring till området från både norr och söder. När det gäller buller borde syftet 
vara att skapa en god boendemiljö, och inte bara klara riktvärden för buller. En ny 
bullerutredning behöver tas fram under planarbetet utifrån en ny trafikutredning. Det är viktigt 
att området planlagt som natur inom planområdet står kvar som natur.    
 

 

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

 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-10-15  
Planbeskedsansökan  2018-05-22 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000255 

Detaljplan för Sparsör: Paradis 1:4 (Vinkelvägen)  
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2014-001700 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

- att delegera till plan- och bygglovchefen att skicka planen på granskning 4 efter genomförda 
förändringar i planbeskrivningen. 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att skicka detaljplanen för granskning. 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-08-19§ BN §188/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
2009-06-30 § Pl 6/09 beslutade planchefen via delegation att sända planen på samråd. 
 
Samrådet pågick under tiden den 10 augusti - 7 september 2009. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda en i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om utställning/granskning 2010-11-11 BN § 355 och 
detaljplanen kungjordes för granskning under tiden 25 november - 23 december 2010. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 
Hösten 2014 delades det ursprungliga planområdet i två delar, för att lättare komma fram med 
nya bostäder och förskola utan att behöva invänta Trafikverkets vägplan över Paradisvägen.  
Det innebar att planen efter utställning/granskning ändrat användning och utformning så 
väsentligt att den behövde sändas ut för en ny granskning. Den del av det ursprungliga 
planområdet som inte innefattades i den aktuella detaljplanen var tänkt att sändas ut för ny 
granskning i ett senare skede. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 §102 att skicka 
ena delen av detaljplanen på granskning 2. 
 
Efter granskning 2 har vägområdet återinförts till planområdet. Den nya utformningen av vägen 
har inneburit flera förändringar för detaljplanens utformning. Därför skickas planen nu ut på en 
tredje granskning.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska delegera till plan- och bygglovschefen att 
skicka planen på granskning 4, efter genomförda förändringar i planbeskrivningen, samt att 
godkänna utlåtandet som sitt eget och skicka detaljplanen för granskning. Ordförande finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med utlåtande 2018-10-25 
 
 forts. 
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forts. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000256 

Planprogram för Östra Brämhult: Svensgärde 3:1 m.fl.   
 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2015-1200 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända planprogrammet på samråd med ändringar att 
område 2:10 fråntas planprogrammet samt att information om natur- och kulturmiljöer 
kompletteras och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2015-06-15 i beslut § 318 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära 
samarbete med Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram för Östra Brämhult. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning: 
Brämhult i nordöstra delen av Borås gränsar till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt områden 
av betydelse för landskapsbilden och för rekreation. Likaså finns det intresse att bygga bostäder i 
området. Som underlag för planprogrammet har en kartläggning gjorts av olika naturvärden; 
lövskog, odlingslandskap och barrskog. Kultur- och fornlämningar har inventerats. I 
planprogrammet redovisas särskilt värdefulla miljöer som så kallade kärnområden. Riktlinjer 
föreslås i syfte att skydda dessa kärnområden från åtgärder/byggnation som riskerar skada dess 
värden. Brämhult är ett attraktivt bostadsområde och det finns ett stort intresse för byggnation av 
nya bostäder. Planprogrammet ger förslag på två mindre områden som bedöms som lämpliga för 
ny sammanhållen bostadsbebyggelse. Därutöver föreslår programmet riktlinjer för hantering av 
bygglov och förhandsbesked i områden utanför tätortsbebyggelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att sända planprogrammet på 
samråd med ändringen att område 2:10 fråntas planprogrammet samt att informationen om 
värdefulla natur- och kulturmiljöer kompletteras och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) avstår från att deltaga i beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Samrådshandling  2018-10-17 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000257 

Detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 
Brämhultshöjd  

 
Föredragningslista: 1.7 
Ärendenummer: BN 2017-1765 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd samt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att ett tillägg om 
fasadbestämmelse på område A i planbeskrivningen läggs till. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-22 i beslut § 603 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att ändra detaljplan för del av Brämhult, Brämhult 11:1. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-01 i beslut § 708 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att ändra detaljplan för del av Brämhult, Brämhult 2:32. 
 
Byggnadsnämnden (dåvarande Samhällsbyggnadsnämnd) beslutade 2009-01-27 § 14 att ge 
Stadsbyggnadskontoret (dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltning) i uppdrag att ändra detaljplanen 
för området. Planen innebar möjliggörande av flerbostadshus med ca 15-20 lägenheter samt ca 5 
villatomter för del av Brämhult 11:1.  
2014 utökades planområdet då den södra respektive sydvästra delen av Brämhult 4:5 samt 4:2 
togs med för att möjliggöra fler bostäder. I samband med detta togs även Ängsgårdens förskola 
med i planen. Då planarbetet pågått under en längre tid och förutsättningarna ändrats sedan 
uppstart togs frågan om uppdrag i nämnden upp på nytt. 
 
2017-09-28 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Brämhult 2:32 m.fl. med syfte att tillskapa nya bostäder samt 
möjliggöra utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden la också 
informationen om det fortsatta arbetet med detaljplanen till handlingarna. 
 
2017-09-18 § 451 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal för 
Markanvisning för bostäder, Tomtarvid i Borås AB, del av Brämhult 4:2. 
 
2017-09-18 § 452 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal för 
Markanvisning för bostäder, AB Bostäder, del av Brämhult 4:2. 
 
Aktuellt detaljplaneförslag innebär en utveckling med ca 100 bostäder i form av flerbostadshus, 
rad/kedjehus och friliggande villor samt möjliggörande av framtida utveckling av befintlig 
förskola. 
 
Gällande detaljplan 
Alla ingående fastigheter omfattas av byggnadsplan P384 respektive P385, båda från 1966. P385 
tillkom för att möjliggöra uppförandet av ett större antal friliggande villor och en lågstadieskola. 
Gällande detaljplaner anger allmän plats/park och väg respektive allmän plats 
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park/plantering/väg, allmänt ändamål samt bostäder friliggande. För del av fastigheterna 11:1 
och 2:31 är planen upphävd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att sända detaljplanen för 
samråd och att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande 
miljöpåverkan samt att ett tillägg om fasadbestämmelse på område A i planbeskrivningen 
läggs till och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  

Jonas Ellerstrand (SD) stödjer ej den föreslagna detaljplanen. 

Lennart Malmerfors (KD) avstår från att deltaga i beslutet. 

Beslutsunderlag  
Planbeskrivning 2018-10-17  
Plankarta  2018-10-17 
Illustrationskarta 2018-10-17 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000258 

Plan- och bygglovavdelningens förslag till 
Verksamhetsplan 2019 för detaljplanering  
 
Föredragningslista: 1.8 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00057 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända Verksamhetsplan 2019 för detaljplanering på 
remiss till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2019 för 
detaljplanering. Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både 
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som 
innehåller minst 1100 bostäder, verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och 
tillgodose behovet av kommunal service. 

Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 
2019. Den är uppdelad i två delar. Första delen innehåller en beskrivning av planarbetet. Andra 
delen innehåller prioritetsgrunder samt förslag till produktionsplan för 2019. Planen innehåller 
även en förteckning av de planuppdrag som 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 2000-3000 nya bostäder. Förslaget utgår också från en noggrann 
avvägning utifrån tillgängliga resurser. Prioriteringsförslaget ska leda till en realistisk 
produktionsplan som är genomförbar inom ramen av tillgängliga personalresurser och 
konsultinsatser 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska sända Verksamhetsplan 2019 för 
detaljplanering på remiss till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2019 för detaljplanering 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000267 

Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 

 

Ärendebeskrivning 
Ingen från allmänheten besöker Samhällsbyggnadsnämnden idag. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000268 

Information från förvaltningen  
Föredragningslista: 5.1 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar Samhällsbyggnadsnämnden om ärendet kring Kypered 6:1 inför 
nämndsammanträdet 2018-11-29.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000269 

Drönaruppvisning 

 
Föredragningslista: 5.2 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för uppvisningen samt lägga informationen till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Geodataavdelningen demonstrerar en drönarflygning över Stadshuset. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000270 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås – 
idéburna organisationer  
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00037 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och att översända detta 
till Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer, såsom 
föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås, ska kunna utveckla och 
fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs av ett gemensamt samråd med representanter från Borås 
Stad, Trossamfunden, Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens har ett utvecklat samarbete med näringslivet via fastighets- och 
företagarföreningen. Detta samarbete är en viktig del i Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att 
skapa förutsättningar för etablering och tillväxt i Borås. Någon strukturerad samverkan med De 
idéburna organisationerna, som de beskrivs ovan, sker inte i dagsläget. I samband med 
detaljplanearbetet sker samråd med sakägare och intressenter som förutom enskilda även kan 
omfatta hyresgästföreningar och samfälligheter exempelvis. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att utveckla samarbetsformer där boråsarna stärks i sin 
möjlighet att påverka och vara delaktiga.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna förslaget till yttrande och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Skrivelse Fritids- och folkhälsonämnden 
Missiv 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Fritids- och folkhälsonämnden diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000271 

Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00058 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 

§ 1269 att nyanlagd väg i Sandhult ges namnet Arnolds väg, 
§ 1271 att befintlig väg till gården Abberås i Gingri ges namnet Abberåsvägen, 
§ 1273 att nyanlagd väg i Funningen ges namnet Halmvägen, 
§ 1277 att till namnbanken tillföra Astrid Sampe och Elin Odencrantz namn, 
 

samt beslutar att återremittera ärendet till Namnberedningen avseende § 1275. 
  
Ärendebeskrivning 
Lantmäteriavdelningen föreslår namn på gator och allmänna platser. Namnförslagen bereds i den 
kommunala namnberedningen, som är en politiskt tillsatt nämnd bestående av fem ledamöter. 
Beslut om nya namn fattas av Samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från namnberedningen. 
Protokoll har nu inkommit från namnberedningen med önskemål om fastställande av förslagen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden fastställer Namnberedningens protokoll § 1269, 
§ 1271, § 1273 samt § 1277. Avseende § 1275 anser Samhällsbyggnadsnämnden att 
kvartersnamnet Daggkåpan är för likt namnet för kvarteret Daggkåpan på S:t Sigfrids griftegård. 
Avseende § 1275 väljer Samhällsbyggnadsnämnden att återremittera namnförslaget till 
Namnberedningen för framtagande av nytt förslag, möjligtvis ett namn på en annan vild blomma. 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll med kartor 2018-10-11 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000272 

 
Månadsuppföljning, september 2018 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00055  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna månadsuppföljningen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, september 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000273 

 
Regler för allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00056 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte godkänna reglerna för allmänhetens frågestund. 
 
Ärendebeskrivning 
Regler har tagits fram för allmänhetens frågestund som äger rum vid Samhällsbyggnadsnämndens 
ordinarie sammanträden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna reglerna för allmänhetens 
frågestund. Thomas Svensson (MP) föreslår att inte godkänna reglerna för allmänhetens 
frågestund. Ordförande Kjell Classon (S) finner att nämnden bifaller Thomas Svenssons (MP) 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag: Regler för allmänhetens frågestund 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000274 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00001 
 
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 Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-09-01-2018-09-30 
Delegationslista BI 2018-09-01-2018-09-30 
Delegationslista SB 2018-09-01-2018-09-30 
Delegationslista PL 2018-09-01-2018-09-30 
Lantmäteriet adresser L75-L116 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000277 

 
Borås Stads: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00045 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
En plan har upprättats och fastställts av Kommunfullmäktige. Planen är tänkt att hålla i några år 
framöver och behöver hålla sig till inriktning och exempel på funktioner där laddutrustning 
önskas i första hand. 
 
I planen har två uppdrag fastställts till Samhällsbyggnadsnämnden: 

• Inventera eget behov av laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen 
nyttjar. Rapportera till Lokalförsörjningsnämnden senast 2019 (alla nämnder). 

• I kommande översyn av ”Borås Stads parkeringsregler” integrera åtgärder som 
stimulerar till etablering av laddplatser. Rapportera senast 2021, 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut och handlingar för "Plan för laddinfrastruktur för elfordon" 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000278 

E-petition: Ny stadsdel med färre bilar 

Föredragningslista: 8.5 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00044 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som 
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens 
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den 
skall sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget. 

Samhällsbyggnadsavdelningen noterar och tackar för synpunkten. Parkering och trafik kommer 
att studeras närmare i samband med kommande planarbete. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
E-petition: Ny stadsdel med färre bilar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsledningskansliet 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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