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Tid och plats  
2019-06-27, kl. 08.00 – 15:45 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 183 – 215 
 
Närvarande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) från 12:50-15.45  
 
Tjänstgörande ersättare 
Bengt Belfrage (C)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
Hans Thornander (KD) för Jolly Bou Rahal (M) 
 
Närvarande ersättare 
Kjell Classon (S) 
Magnus Carlsson (S)  ej § 194 
Bengt Wahlgren (L) 
Georg Guldstrand (M) 08.00-14.30 
Hans Thornander (KD) (ej närvarande 10.30-12.50) 
Jonas Ellerstrand (SD) 08.00-12.50 
  
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Göran Carlsson, administrativ chef  
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef   Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Jonatan Westlin, planarkitekt (§186) Paulina Bredberg, plansamordnare  (§191) 
Mattias Nilsson, planarkitekt (§188) Zilka Cosic, planarkitekt  (§§190-194) 
Alisa T. Zetterström, bygglovsarkitekt (§§197-204) Agnes Sandstedt, planarkitekt  (§§187-190) 
Jacob K. Haagensen, planarkitekt (§192) Robin Enqvist, planarkitekt  (§193) 
Sara Aneljung, planarkitekt (§195) Elena Eckhardt, planarkitekt  (§189) 
Niklas Lund, bygglovsarkitekt  Amanda Ulvestig, praktikant  
Johannes Böhm, praktikant Felix Lorentzon, praktikant 
Emelie Stenhammar, praktikant  
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras mellan 12.00-12.50 för lunch och 14.35 – 15.05 för politisk beredning i 
partigrupperna. 

Justering och anslag  
Maria Oscarson (S) utses att justera och Lennart Malmerfors (KD) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker direkt efter sammanträdet i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal. Protokollet anslås på 
kommunens digitala anslagstavla under perioden 2019-06-28 – 2019-07-19. 

Underskrifter 
  
___________________________________                        ___________________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande                                          Maria Oscarson, justeringsperson  
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000183 

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) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bengt Belfrage (C)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
Hans Thornander (KD) för Jolly Bou Rahal (M) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000184 

Val av justeringsperson 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maria Oscarson (S) utses att justera och Lennart Malmerfors (KD) utses till dennes ersättare. 
Justering sker direkt efter sammanträdet 2019-06-27 i Samhällsbyggnadsnämndens stora 
sessionssal. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000185 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000186 

Detaljplan för Norrmalm 1:1 m.fl. (Ynglingagatan) 
 
Föredragningslista: 1.1.  
Ärendenummer: BN 2011-001495 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge Peab Sverige AB 
markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 februari 2016 §66 förlängdes 
markanvisningen fram till 2017-12-31. Då ett formellt uppdrag från 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området 
den 24 augusti 2017 §205.  
 
Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-10-02 § Pl 2017-10 att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 oktober - 5 november 2017.  
 
2019-02-28 § SBN 2019-45 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
samrådsredogörelsen och skicka detaljplanen för granskning. Granskningen pågick 
under tiden 13 mars - 10 april 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att ärendet återremitteras. Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Lars-Gunnar Coméns (M) förslag. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 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: Hans Thornander (KD), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart 
Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att avslå detaljplanen. 
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Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandens förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 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: Hans Thornander (KD), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart 
Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Kristdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Antagandehandling med utlåtande         2019-05-28 
 
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 2019-000187 

Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.  
(Druveforsvägen) 
 
Föredragningslista: 1.2. 
Ärendenummer: BN 2015-000858 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-26 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att upprätta detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.  
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 i beslut § 356 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 2018-02-16 
beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § PL 2018-03 via delegation att sända 
planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 16 februari 2018 – 23 mars 2018.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut § 236 att godkänna 
samrådsredogörelsen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära 
en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. Granskningstiden 
pågick under tiden den 10 oktober 2018 – 4 november 2018. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Antagandehandling med utlåtande 2019-06-17 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut  
Kommunens anslagstavla 
 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 8 (71) 
2019-06-27  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsummer 
§ SBN 2019-000188 

Detaljplan för Lugnet: INNERSTADEN 1:3 (Nötskrikan) 
 
Föredragningslista: 1.3. 
Ärendenummer: BN 2014-001172 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet var från början en del av detaljplan för Salängen, Bäckängen m.fl., men undantogs 
vid antagandet på grund av oklarheter kring den krigsbranddamm som ligger under marken i 
området.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-05-19 i beslut § 155 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2017-02-09 § 40 godkände Samhällsbyggnadsnämnden att 
förvaltningen går vidare med föreslagna volymer till samråd. 2018-05-08 beslutade 
planchefen i beslut § Pl 2018-000007 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet 
pågick under tiden den 6 maj - 13 juni 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 §SBN 2018-000312 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning efter 
redaktionella ändringar om geoteknik och markmiljö i planbeskrivningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade även att detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. Granskningstiden pågick mellan den 30 januari 
och den 27 februari. Inkomna synpunkter finns samanställda i ett utlåtande.   
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att ärendet återremitteras.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 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 1 Nej och 3 Avstår. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), 
Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Avstår: Hans Thornander (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen. 
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Kristian Silbvers (SD) yrkar att avslå detaljplanen. Lars-Gunnar Comén (M) yrkar bifall till 
Kristian Silbvers (SD) förslag. 

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

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

Nej: Hans Thornander (KD), Kristian Silbvers (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart 
Malmerfors (KD) 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att anta detaljplanen.  
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Antagandehandling med utlåtande 2019-06-27 

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 2019-000189 

Detaljplan för Tosseryd: TORPA-SJÖBO 2:24 (Räfseryd) 
 
Föredragningslista: 1.4. 
Ärendenummer: BN 2017-000804 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämna den till  
Kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendebeskrivning 
 

- Kommunstyrelsen hemställde 2010-01-10 hos SBN om upprättade av detaljplan, dels 
med syfte att bygga en ny bussvändplats i Tosseryd och även att pröva möjligheten att 
tillskapa villatomter enligt utvecklingsprogram som är under utarbetande. 

- Kommunstyrelsen ställde sig positiv 2010-11-29 till inkommen begäran att upprätta 
detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 och föreslog Samhällsbyggnadsnämnden 
att tillstyrka att detaljplan upprättas för 30-70 villor. 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-03 i beslut §15 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att upprätta detaljplan.  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut §132 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att upprätta detaljplan.   

- Samhällsbyggnadsförvaltningens planchef beslutade 2017-06-30 via delegation i beslut § 
Pl 2017-9 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 10 juli – 4 oktober 
2017.  

- Samhällsbyggnadsnämnden informerades 2017-10-26 i beslut §280 om inkomna 
samrådsynpunkter. 

- Samhällsbyggnadsnämnden informerades 2018-05-24 i beslut §127 om trafikutredningen. 
- Kommunfullmäktige antog 2018-06-20 i beslut § 114 Strategisk plan för Sparsör, 

Frufällan och Tosseryd. 
- Samhällsbyggnadsnämnden informerades 2018-12-13 i beslut § 313 om planförslagets 

utformning och byggnadshöjder.  
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-24 i beslut §22 att godkänna 

samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning.  

 
Granskningstiden pågick under tiden den 7 februari – den 12 mars 2019. Ett granskningsmöte 
hölls i Stadshuset den 27 februari. Inkomna yttranden från myndigheter och remissinstanser 
handlar främst om riskhänsyn för farligt gods och om kollektivtrafikens behov av ytterligare ett 
hållplatsläge inom planområdet samt en vändplan vid ändhållplatsen i Tosseryd. En sakägare, 
Tosseryds samfällighetsförening inkom med synpunkt om att de inte önskar att överta och 
ansvara för en ny bussvändplats i Tosseryd. De framhåller vidare att planen innebär ytterligare 
trafikbelastning på väg 42 där det redan idag finns problem med framkomligheten, att antalet 
bostäder bör minska och att höga hus inte passar in på landsbygden. Tosseryds intresseförening 
samt ett flertal boende har återkommit med likartade yttranden som under samrådet, vilket 
innebär kritik mot antalet bostäder och husens höjd.  Samtliga inkomna synpunkter har 
sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.  
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Synpunkterna har föranlett ett fåtal mindre justeringar av förslaget; Skyddsbestämmelserna mot 
risk och buller har förtydligats. För kollektivtrafiken har ytterligare ett hållplatsläge studerats och 
är möjligt i södra delen av planområdet. Överenskommelse om vändplan för busslinjen i 
Tosseryd (utanför planområdet) har inte kunnat träffas och den synpunkten från Västtrafik kan 
därmed inte tillgodoses inom ramen för de avtal som knyts till denna detaljplan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. Ändringarna är så pass små 
att det inte finns skäl till ett andra granskningsskede. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna detaljplanen 
och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att ärendet återremitteras.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 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: Hans Thornander (KD), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L)  
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna detaljplanen 
och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att avslå detaljplanen till förmån för eget yrkande. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandens förslag mot Kristian Silbvers (SD) 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 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: Hans Thornander (KD), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L)  
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna detaljplanen och 
lämna den till  
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Kommunfullmäktige för antagande. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar: plankarta, illustrationskarta, planbeskrivning, kvalitetsprogram och 
granskningsutlåtande daterade 2019-06-17. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000190 

Planprogram för Södra Centrum: Ulysses 6 med flera 
 
Föredragningslista: 1.5. 
Ärendenummer: P 2010-000013 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planprogrammet och att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan för kvarteret 
Ulysses 6 med flera. Nämnden beslutar att skicka med frågan att undersöka möjligheten att 
etablera en grundskola inom planområdet. 
 
Ärendebeskrivning 
2010-08-10 ansökte Borås Stads parkeringsbolag om planändring för att möjliggöra 
parkeringshus på bland annat kvarteret Ulysses.  
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 att de var positiva till att pröva detta i 
detaljplan men ansåg att även andra ändamål än parkering borde prövas för att 
undvika otrygga gaturum. De poängterade att det är viktigt att trygga gaturum och 
grönstråk säkerställs i detta område som förbinder centrum med andra stadsdelar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-22 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för området, och 
planuppdraget skulle påbörjas med planprogram där förutsättningarna att använda 
marken utreddes.  
 
Under 2012 var ett planprogram på samråd, men godkändes inte. 2016 yttrade sig 
Kommunstyrelsen att planprogramsområdet skulle utökas för kvarteret Astern för att 
säkerställa att Viskans vattenrum studerades.  
 
2019-04-23 beslutade planchefen i beslut § Pl 2019–000004 via delegation att sända 
planen på programsamråd.  Programsamrådet pågick under tiden den 23/04 – 26/05 
2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en programsamrådsredogörelse. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
planprogrammet och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att 
ändra detaljplan för kvarteret Ulysses 6 med flera och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. Nämnden beslutar att skicka med frågan att undersöka möjligheten att 
etablera en grundskola inom planområdet. 

 
Beslutsunderlag   
Programhandling Datum: 2019-06-18  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 



Beslutsdatum  Sida 14 (71) 
2019-06-27  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsummer 
§ SBN 2019-000191 

Detaljplan för Byttorp: BYTTORPSHÖRN 1 
 
Föredragningslista: 1.6. 
Ärendenummer: BN 2016-001481 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning 2. 
Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att ställa sig positiv till att 
Byggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs utvidgades planområdet till att 
inbegripa även fastigheterna Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats 
och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs 2012 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i beslut § 208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ett nytt planärende för ovan berörda detaljplaneområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 41 att godkänna att förvaltningen går 
vidare med föreslagna volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen beslutade 2017-02-22 
via delegation i beslut § Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut §58 att godkänna samrådsredogörelsen 
som sin egen och att skicka detaljplanen för granskning samt att genomförandet av detaljplanen 
inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. Granskningen pågick under tiden 29 
mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 
Byttorpstå 1 och 2 har efter granskning 1 brutits ut ur planarbetet och antagits av 
Kommunfullmäktige. För aktuell del vid Byttorpshörn 1 innebär de ändringar som gjorts att 
förslaget skickas ut på en ny granskning.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns för 
granskning 2 och att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande 
miljöpåverkan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling 2016-06-13  
 
Beslutet skickas till: Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium, 
   Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000192 

Detaljplan för Norrmalm, HAMSTERN 1 (SAGAGATAN 10) 
 
Föredragningslista: 1.7.  
Ärendenummer: BN 2013-001914 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning 2.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-14 i beslut §85 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, 
Hamstern 1.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 §SBN 2014-000127 Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten Hamstern 1. 
 
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. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
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. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen 
godkänns för granskning 2 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2019-06-13 inklusive utlåtande 
Plankarta 2019-06-13  
 
Upplysningar 
Under och efter granskningstiden framkom nya önskemål till ändringsförslag från 
Stadsledningskansliet. Om ändringarna ska tillmötesgås behövs en ny granskning.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000193 

Detaljplan för del av Landala: Kilsund 4 (Norrby Långgata 
47) 
 
Föredragningslista: 1.8. 
Ärendenummer: BN 2019-000649 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2020.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut §435 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren för Kilsund 4 
inkommit med begäran om planändring efter att byggnaden på fastigheten brunnit ner. 
Ansökan som fastighetsägaren har skickat in visar på en ändrad markanvändning med en 
variation av bostäder, centrum, kontor med mera. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P1052, som fick laga kraft 2005. Gällande detaljplan anger industri 
och idrott för det aktuella området. Planen innehåller flera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som fanns för att skydda kulturmiljövärden hos den nu nedbrunna 
byggnaden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Fastigheteten ligger mellan två stora framtida utvecklingsområden, Knalleland och Getängen. 
Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att utveckla en blandad 
stadskaraktär i centrala och centrumnära lägen.  
 
En ny detaljplan för området är positivt för stadens fortsatta utveckling däremot är exploatörens 
inskickade förslag i nuläget svår att ta ställning till. Anledningen till detta är att det finns flera 
komplexa utmaningar som kräver en mängd utredningar innan det går att avgöra lämplig 
markanvändning.  

Den största utmaningen är frågan om att möjliggöra för bostäder då det finns många riskkällor i 
närområdet. 

Viktigt är att parallellt med planprocessen utföra fördjupade översiktliga utredningar som ska visa 
på hur den nya strukturen ska kopplas till sin nuvarande och framtida omgivning. Utredningar så 
som fortsatt utveckling av Viskan-stråket, trafik och framtida Knalleland och Getängen. Detta 
ska ge en tydlig bild av den mest lämpliga markanvändningen för fastigheten. Därefter kan frågor 
om omfattning och gestaltning ta vid. 
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Sammanfattningsvis är det positivt att ändra detaljplanen under förutsättning att nedan nämnda 
fördjupade utredningar utförs.  

- Eventuellt bevarande av kulturmiljöer 
- Markföroreningar 
- Geoteknik 
- Översvämningsrisker 
- Dagvattenutredning 
- Framtida gångstråk utmed Viskan 
- Övergripande trafikflöden i stadsdelen 
- In- och utfartsmöjligheter och korsningar mot riksväg 42 
- Buller 
- Risk (farligt gods, närliggande störande verksamheter) 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked och 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, planarbetet kommer 
starta tidigast 2020 och plankostnadsavtal ska upprättas, och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan  Datum: 2019-04-08 
Kommunstyrelsens protokoll  Datum: 2019-06-17  
Orienteringskarta     
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Ås Härads Kilsund AB 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000194 

Detaljplan för Byttorp: Byttorp 3:1 (Fjällgatan) 
 
Föredragningslista: 1.9. 
Ärendenummer: BN 2017-000634 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut § 158 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag 
att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbyggelse.  
 
Begäran grundar sig på att Riksbyggen inkommit med ansökan om en markanvisning 
av ca 4 500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Exploatören vill bygga cirka 40 lägenheter i 
ett flerbostadshus.   
 
Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. Området är 
idag planlagt som allmän platsmark, park.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Byttorp 3:1.  

Markavdelningen upprättade ett markanvisningsavtal som innebar att bolaget, fram 
till 2019-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken 
samt övriga villkor avseende exploatering. Avtalet är förlängt till 2021-03-31. 

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

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. 
 
Magnus Carlsson (S) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum  
Presentation                 2019-06-18 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000195 

 
Detaljplan för Hulta: Hulta 4:36 m.fl.  
(Nya Hultakyrkan) 
 
Föredragningslista: 1.10.  
Ärendenummer: BN 2018-000054 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 i beslut §600 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga Hulta 4:36 
och del av Hulta 4:1 för bebyggelse av gudstjänst- och samlingslokal samt idrottshall. 
I detaljplanearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och omsorgsboende 
kan vara aktuellt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §32 samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
Planarbetet pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under sommaren. 

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. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000207 

 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 
 
Föredragningslista: 4.1. 
 
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. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000208 

Allmänhetens frågestund 
Föredragningslista: 5.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Fyra personer besöker Samhällsbyggnadsnämndens frågestund idag och ställer frågor om 
pågående bygglovsärenden. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000209 

Rapport från ledamöterna 
 
Föredragningslista: 6. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar om deltagande vid konferens Mötesplats 
Samhällsbyggande. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000210 

Information från förvaltningen  
 
Föredragningslista: 7.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
 
7.1.1 Information från samhällsbyggnadschef Jonas Ward. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000211 

Månadsuppföljning, maj 2019 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00128 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet i 
månadsuppföljningen per maj 2019.  Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader 
samt prognoser redovisas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner månadsuppföljningen 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, maj 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000212 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 9.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller 
fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga delegationslistorna 
till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-05-01-2019-05-31 
Delegationslista BI 2019-05-01-2019-05-31 
Delegationslista SB 2019-05-01-2019-05-31 
Delegationslista PL 2019-05-01-2019-05-31 
Delegationslista Personal jan-maj 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000215 

Meddelanden  
 
Föredragningslista: 9.4. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
9.4.1 Kommunstyrelsens beslut: Uppföljning intern kontrollplan 2018 
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas uppföljningar av 
intern kontroll år 2018 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.  
 
9.4.2 Beslutad Lokalresursplan 2020-2022, Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge 
bättre förutsättningar för en strategisk kommunövergripande lokalplanering.  
 
9.4.3  Borås Stads årsredovisning 2018 med bilagor 
Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. 
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag ökar kraven att fullmäktige måste få information 
om hur nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också ge en 
bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av 
nämndledamöternas ansvar.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut-201800664-KS-§ 210 
Skrivelse kommunstyrelsen 
Tilläggsyrkande E2 SD 
Lokalresursplan 2020-2022, LFN 2019-06-21 
Bilaga Omdisponering investeringar 
Borås Stads årsredovisning2018 
Beslut-201900039-KS-§ 77 
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag 
Protokollsanteckning till § 77 Årsredovisning 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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