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Tid och plats  
2017-06-29 kl 08.00 – 16.00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 

Omfattning  
§§ 143 – 189 
 

Närvarande 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)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare  
Eva Brodd (V)   för Tommy Josefsson (V) 
 

Närvarande ersättare  
Therése Björklund (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Andreas Tammjärv (M) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jonas Ellerstrand (SD) 
  

Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Sofia Wallin, sekreterare   
Johanna Larsson, bygglovsamord. (§§ 163-176) Kristina Axelsson, plansamord. (§§ 154-161) 
Jonathan Widlund, bygglovarkitekt (§§ 163-168) Mattias Nilsson, planarkitekt (§§ 143-148) 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 163-173) Johan Ekeblom, planarkitekt (§§ 143-146) 
Bertil Jonsson, projektledare (§§ 163-164) Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 143-151) 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör (§§ 162-163) Paulina Bredberg, planarkitekt (§§ 151-153) 
Andreas Exner, ekonom (§§ 177-178) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 152-156) 
Jakob Götesson, GIS-samordnare (§§ 180-181) Åsa Hagnestål, planarkitekt (§§ 181-182) 

Anton Löberg, praktikant Linn Zachrisson, praktikant Sara Aneljung, praktikant 
 

Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 12.00-13.00 för lunch och mellan 15.00-15.30 för politisk 
beredning i partigrupperna.  
   

Justering och anslag  
Maj-Britt Eckerström (C) utses att justera. Justeringen sker direkt efter mötet i Samhällsbyggnadsnämndens stora 
sessionssal. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under perioden 2017-06-30 – 2017-07-21. 
 

Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
________________________________________ ________________________________________ 
Maj-Britt Eckerström, justerare Sofia Wallin, sekreterare 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000144 

 
 
 
 

Val av justerare 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maj-Britt Eckerström (C) utses att justera. Justeringen sker direkt efter mötet i Samhällsbyggnadsnämndens stora 
sessionssal. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under perioden 2017-06-30 – 2017-07-21. 
 
 
. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000145 
 
 
 
 

Fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
 
1.10 Viared 8:110 och 1.11 Norrmalm 1:1 utgår 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000146 
 
 
 
 

Planprogram för Hestra: Torpa-Hestra 4:1 
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2015-001058 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Johan Ekeblom informerar om arbetets fortskridande gällande framtagande av planprogram för 
Hestra: Torpa-Hestra 4:1. Planprogrammet beräknas antas under Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
i augusti. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000147 

 
 
 
 

Detaljplan för Hässleholmen: Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken)  
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2015-1848 
 

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 2015-10-12 § 335 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att 
se på möjligheterna att etablera en förskola på aktuell plats samt att höra berörd stadsdelsnämnd. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att Lokalförsörjningsnämnden efter positivt besked från 
stadsdelsnämnden kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan eller bygglov.  

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-02-23 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt förslaget. Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-03-22 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör en byggnation av en förskola. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för en förskola på Hässleholmen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
området är en lämplig plats för en förskola.  

2016-11-08 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § 2016–000019 via delegation att sända planen på 
samråd.  Samrådet pågick under tiden den 16 november – den 18 december 2016. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Granskningstiden pågick mellan den 13 mars och den 1 maj 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i 
ett utlåtande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-19 
 

Beslutet skickas till: 
 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut          Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000148 

 
 
 
 

Detaljplan för Hässleholmen: Hässlehus 7-11 (Våglängdsgatan)  
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer:  BN 2016-670 
 

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 2016-04-04 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Hässleholmen, Hässlehus 9.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-21 i beslut § 112 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.  

2016-11-07 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § 2016–000018 via delegation att sända planen på 
samråd.  Samrådet pågick under tiden den 14 november – den 18 december 2016. Inkomna synpunkter 
sammanställdes i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 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 3 april 2017 – den 1 maj 2017. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen enligt förvaltningens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda alternativ 
där vikten av att förbättra situationen och tryggheten för de boende i området prioriteras i enlighet med 
följande yttrande: 
I en klassisk, amerikansk studie av Newman (1977) jämfördes brottsligheten i områden med likartad socioekonomisk 
komposition. Newman fann ett samband mellan brottslighetens omfattning och bebyggelsens fysiska utformning. Brottsligheten 
var mer omfattande i områden som dominerades av höghus än i områden med småhus. Områdets fysiska utformning påverkar 
möjligheterna och för utsättningarna för social interaktion mellan människor och kan i varierande grad underlätta respektive 
försvåra den sociala kontrollen. Då Hässleholmen har klassats som ett ”särskilt utsatt område” är det högst olämpligt att höja 
byggnadshöjderna. I stället bör detaljplanen utformas på ett sådant sätt att situationen i området förbättras. 
Sverigedemokraterna föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att besluta att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag 
att utreda alternativ där vikten av att förbättra situationen och tryggheten för de boende i området prioriteras. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
Kristian Silbvers (SD) begär omröstning. 
forts. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000148 

 
 
forts. 
 
Omröstning genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag med Nej. 
Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej.  
 
Ja: Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Maj-Britt Eckerström (C), Lennart Malmerfors (KD), 
Thomas Svensson (MP), Maria Oscarson (S), Eva Brodd (V) och Kjell Classon (S) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD). 
 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att anta detaljplanen enligt förvaltningens förslag. Kristian 

Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-19 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut          Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000149 

 
 
 
 

Detaljplan för Hässleholmen: Hässlehus 1-3 (Våglängdsgatan 151)  
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2016-1090 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
– att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
– att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-20 i beslut § 377 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, Våglängdsgatan 151.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-06-28 i beslut § SBN 2016–000207 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2016-11-07 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § Pl 2016–000010 
via delegation att sända planen på samråd.  Samrådet pågick under tiden den 9 november 2016 – den 18 
december 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen enligt förvaltningens förslag. 

 

Kristian Silbvers (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda 

alternativ där vikten av att förbättra situationen och tryggheten för de boende i området prioriteras i 

enlighet med följande yttrande: 

I en klassisk, amerikansk studie av Newman (1977) jämfördes brottsligheten i områden med likartad 

socioekonomisk komposition. Newman fann ett samband mellan brottslighetens omfattning och 

bebyggelsens fysiska utformning. Brottsligheten var mer omfattande i områden som dominerades av 

höghus än i områden med småhus. Områdets fysiska utformning påverkar möjligheterna och för 

utsättningarna för social interaktion mellan människor och kan i varierande grad underlätta respektive 

försvåra den sociala kontrollen. Då Hässleholmen har klassats som ett ”särskilt utsatt område” är det 

högst olämpligt att höja byggnadshöjderna. I stället bör detaljplanen utformas på ett sådant sätt att 

situationen i området förbättras. Sverigedemokraterna föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att besluta 

att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda alternativ där vikten av att förbättra 

situationen och tryggheten för de boende i området prioriteras. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Kristian Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-06-21 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000150 

 
 
 
 

Detaljplan för Hestra Parkstad: Berwald 89 
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2015–001706 
 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/KS 0655 214, daterat 2015-12-08, 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplan för Hestra Parkstad, Berwald 89.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-12-17 i beslut § SBN 2015–000392 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2017-01-13 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § Pl 2017–000002 
via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 16 januari – den 19 februari 
2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut § SBN 2017–000070 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 3 
april – den 1 maj 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-09 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse på Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000151 

 
 
 
 

Detaljplan för Hulta: Hultalund 3  
 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2014-1042 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
– att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
– att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-15 i beslut § 575 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Hulta, Hultalund 3.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-03-12 i beslut § SBN 2015–000086 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2016-09-22 beslutade plan- och bygglovschefen i beslut § Pl 2016–000009 
via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 10 oktober 2016 – den 20 
november 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda en i en samrådsredogörelse.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-06-21 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000152 

 
 
 
 

Detaljplan för Bergsäter: del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)  
 
Föredragningslista: 1.7 
Ärendenummer: BN 2015-17  
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 § 468 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att 
se på möjligheterna att etablera en förskola i Bergsäter samt att höra berörd stadsdelsnämnd. 
 
Stadsdelsnämnd Väster beslutade 2014-08-25 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt förslaget.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 § 35 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny plan som möjliggör en byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200 kvm på 
fastigheten Bergsäter 1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att anslutning kan ske på ett 
bra sätt. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 i beslut §45 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2016-09-23 § Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovchefen via delegation att sända 
planen på samråd.  Samrådet pågick under tiden den 3 oktober – den 31 oktober 2017. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-06-21 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000153 

 
 
 
 

Detaljplan för Bergdalen: Kiden 3 m.fl. 
 
Föredragningslista: 1.8 
Ärendenummer: BN 2013-1898 
 

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 beslutade 2014-04-17 i beslut § 177 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta detaljplan för Bergdalen, kvarteret Kiden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 i beslut § 169 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Ärendet har varit uppe i Samhällsbyggnadsnämnden för information och diskussion om volymerna 2015-
03-12, 2015-04-23, 2015-11-12, 2015-12-17, 2016-06-28, 2016-08-25 och 2016-09-22.  
 
Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-10-11 § Pl 2016-000014 via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 17 oktober 2016 – den 4 december 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut § SBN 2017-000065 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 4 
april – den 2 maj 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen enligt förvaltningens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden ska avslå den föreslagna detaljplanen Kiden 3 i enlighet med 
följande yttrande: 
Den ökande trafiksituationen som den föreslagna detaljplanen sannolikt skulle innebära är ej hanterad på tillfredsställande 
sätt. Byggnadernas höjd passar ej in i områdets arkitektoniska bild. Detta tillsammans med de boendes starka reaktioner, som 
skall hörsammas, resulterar i att detaljplanen skall avslås. Sverigedemokraterna föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat att avslå den föreslagna detaljplanen Kiden 3. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
Kristian Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
forts. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000153 

 
 
forts. 

 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-21. 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000154 

 
 
 
 

Detaljplan för Centrum: Vulkanus 6 och 7 
 
Föredragningslista: 1.9 
Ärendenummer: BN 2015-2361 
 

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 
Detaljplanen ingick tidigare i detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade 2008-
08-18 att i enlighet med det planprogram som Kommunfullmäktige godkände den 21 februari 2008 
uppmana Byggnadsnämnden att påbörja och prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 §157 att sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 29 oktober - den 10 december 2012. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 § 241 att 
godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning samt att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. Planen skickades ej 
på granskning eftersom exploatörerna bad om att planarbetet skulle avvakta.  
 
Efter samrådet tillkom ny information som gjorde att de olika områdena inom planen Vulkanus och 
Vitsippan fick tidplaner som skiljer sig åt. På grund av parkeringssituationen i området är det viktigt för 
kommunen att byggnationen av parkeringshuset kommer igång. Därför beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-17 §387 att dela upp detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 m.fl. i två 
delar och att godkänna den uppdaterade samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för 
Vulkanus på granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 12 januari – 9 februari 2016. Inkomna 
synpunkter sammanställdes i ett utlåtande och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016, § 
152, att anta detaljplanen. Detaljplanen överklagades av fastighetsägaren till Vulkanus 13 som bland annat 
hävdade att avståndet mellan den nya byggnaden och deras fastighet var för litet för att de skulle kunna 
underhålla sin fasad. 2016-11-02 beslutade Länsstyrelsens rättsenhet att detaljplanen därför skulle upphävas. 
På grund av att planen upphävdes behöver ett nytt granskningsbeslut tas.  
 
Sedan det första utlåtandet har följande ändringar gjorts:  
Länsstyrelsens och sakägarens synpunkter har tillgodosetts.  
Höjden på parkeringshuset har sänkts ytterligare för att stämma överrens med planuppdrag på Vulkanus 15. 
Plangränsen har mot en bit av Vulkanus 13 flyttats en halvmeter för att följa fastighetsgränsen, som efter 
kontrollmätningar låg i det läge som plangränsen gick i i föregående antagandehandling. Plangränsen 
flyttades i granskning 2 för att tillgodose Vulkanus 13s önskemål om att byggnaderna skulle byggas samman. 
Efter nya mätningar visade det sig att byggnaden på Vulkanus 13 sticker in 20 cm på fastigheten Vulkanus 7, 
detta troligtvis för att brandväggen inte har mätts in tidigare. Förändringen innebär inte någon försämring 
för sakägaren. Syftet har hela tiden varit att ligga i gräns så att byggnaderna går att bygga ihop, enligt 
sakägarens önskemål. En tvingande bestämmelse om att bygga ihop fastigheterna har lagts till.  

forts. 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000154 

 
 
forts. 
 
En ny totalhöjd har lagts till i norra delen av planområdet för att säkerställa en ljusgård mot Vulkanus 15. 
Även andra ändringar i text och bildmaterial har gjorts för att stämma överrens med ändringarna ovan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19 §5 att skicka planen på en andra granskning med de 
ändringar som gjorts sedan antagandet. Granskningstiden pågick den 7 februari - den 7 mars 2017. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett andra utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2 2017-06-20 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000155 

 
 
 
 

Detaljplan för Hässleholmen: Enheten 15 
 
Föredragningslista: 1.12 
Ärendenummer: BN2017-290 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet tidigast kommer starta 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-05-29 i beslut 2017/KS0220 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring för fastigheten Enheten 15. Fastighetsägaren vill upphäva tomtindelningen för att kunna stycka 
av fastigheten för att bygga ett ytterligare småhus. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P334, som vann laga kraft 1967-08-21. Syftet med planen var att tillskapa villa- 
och radhustomter. Gällande detaljplan säger att fristående hus i ett plan med en maximal byggnadsarea av 
170 m2 förutom garage tillåts för det aktuella området. Till gällande detaljplan hör en tomtindelning som 
reglerar att Enheten 15 ska vara 2130.7 m2 stor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Den begärda ändringen av detaljplanen innebär en effektiv markanvändning och att befintlig infrastruktur 
utnyttjas. Förändringar avseende belastning på tekniska anläggningar är försumbar då det handlar om 
tillkomsten av ett hushåll. Tomten är stor i jämförelse med andra tomter i området och enligt gällande plan 
skulle en långsmal byggnad rymmas på den nya tomten om tomtindelningen upphävdes, såsom i den 
inlämnade skissen. Planuppdraget kan hanteras genom ”Ändring genom tillägg” och ett positivt planbesked 
påverkar förutom planfrågor även fastighetsrättsliga frågor, varför framförallt Lantmäteriet och 
markavdelningen kommer att beröras av ärendet utöver plan- och bygglovsavdelningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar ett positivt planbesked. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2017-05-29  
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000156 

 
 
 
 

Detaljplan för Centrum: Pallas (Höghuset)  
 
Föredragningslista: 1.13 
Ärendenummer: BN 2015-0650 
 

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 
Detaljplanen för Pallas (1590K-P1214) vann laga kraft 2015-04-15 efter Länsstyrelsens överprövande. 
Länsstyrelsens beslut innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i detaljplanen eftersom det inte ansågs 
förenligt med gällande praxis för trafikbuller. 
 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-05-25 § 257 angående exploatörens begäran om planändring och 
uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för att möjliggöra 
bostäder. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-06-11 § 183 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 2016-07-05 § Pl 2016-000007 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation att sända planen 
på samråd. Samrådet pågick under tiden den 25 juli – den 9 september 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 § 301 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända 
planen för granskning. Granskningen pågick 3 mars - 31 mars 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts 
i ett utlåtande. Under granskningstiden fick Länsstyrelsen förlängd svarstid då de begärt komplettering av 
kommunen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-01  
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000157 

 
 
 
 

Detaljplan för Bergsäter: Hästhoven 1 med flera 
(Åsboholmsgatan) 
 
Föredragningslista: 1.14 
Ärendenummer: BN 2014-1389 
 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 i beslut §574 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga Hästhoven 1 och Kattmyntan 1 för bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 i beslut § 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2016-10-11 § Pl 2016-000015 beslutade plan- och bygglovchefen via delegation att sända 
planen på samråd. Samrådstiden pågick under tiden den 19 oktober till den 16 november 2016. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut §75 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 3 april 2017 – den 1 maj 2017. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-29. 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000158 

 
 
 

Detaljplan för Gånghester: del av Hulta 4:2 (Stenhuggaregatan) 
 
Föredragningslista: 1.15 
Ärendenummer: BN 2016-1210 
 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester. Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked 
från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-03-22 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt framtaget förslag. Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör byggnation av en förskola med byggrätt 
om minst 1200 kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2. 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-08-25 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan 
för Gånghester. Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16 § Pl 2016-000020. Samrådstiden pågick från 
den 21 december 2016 till den 21 februari 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut §77 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 från den 5 april – 1 maj 2017. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i ett utlåtande.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-06-14 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 
 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000159 

 
 
 
 

Detaljplan för Sjöbo: Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan  
 
Föredragningslista: 1.16 
Ärendenummer: BN 2017-1046 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att planarbetet kommer att starta tidigast 2018. Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet 
med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppmanade 2017-05-15 i beslut § 284 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att planlägga del av Torpa-Sjöbo 2:1 för bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsen godkände samtidigt upprättat 
markanvisningsavtal. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring 
och markanvisning.  
 
Hemhagen Fastigheter AB har ansökt om en markanvisning av cirka 45 000 m² av fastigheten Torpa-Sjöbo 
2:1. Dialog om eventuell markanvisning har förts sedan 2016, vilket efter bolagsombildningar nu resulterat i 
Hemhagen Fastigheter AB:s ansökan. Området är idag planlagt som allmän platsmark - park, men kommer 
eventuellt i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus. Detaljplanearbetet får även 
visa på möjligheten med visst inslag av rad-/par- eller kedjehus. Även möjligheten till vård- och 
omsorgsboende såväl som förskola ska beaktas i planarbetet. Bostäderna ska upplåtas huvudsakligen med 
hyresrätt men inslag av bostadsrätter kan förekomma. För rad-/par- eller kedjehusen kan även äganderätt bli 
aktuellt. Området som ligger vid Långestenslyckan på Norra Sjöbo är beläget mellan Sjöstensgatan och 
Björkhemsgatan i nord-sydlig riktning och mellan Fristadsvägen och järnvägen i öst-västlig riktning. 
Uppskattningsvis kommer mellan 200 och 500 lägenheter att kunna byggas. Upprättat markanvisningsavtal 
innebär att bolaget, fram till 2019-05-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken 
samt övriga villkor avseende exploatering.  
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P217, som vann laga kraft 1953. Syftet med planen var att utvidga 
bostadsbebyggelsen på Sjöbo. Gällande detaljplan säger parkmark för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till att utreda hur marken lämpligast bebyggs. 
Förvaltningen bedömer att hela det markerade området i markanvisningen sannolikt inte går att exploatera 
utan att hänsyn måste tas till gröna stråk/korridorer och habitatnätverk. Även behov av 
kompensationsåtgärder bör studeras.  
 
Även närheten till Stena och de andra närliggande industrierna bör studeras tidigt i planarbetet då 
miljöförvaltningen tidigare avstyrkt planer på liknande avstånd till Stenas verksamhet. Utöver ovan nämnda 
utredningar krävs ytterligare studier av volymer för den mark som visar sig lämplig att bebygga tillsammans 
med stadsarkitekten samt utredningar för risk (farligt gods), geologi, buller, dagvatten och VA.  
 
forts. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000159 

 
 
forts. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppdraget stämmer överens med den strategiska planen för 
Sjöbo som varit på samråd men som ej är antagen.   
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-05-15.  
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000160 

 
 
 
 

Detaljplan för Sörmarken: Bankbudet 5 (Sörmarksliden)  
 
Föredragningslista: 1.17 
Ärendenummer: BN 2017-1109 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela att planen påbörjas som en praktikantplan under sommaren 2017. Prioritering efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för att 
bebygga tomten med kommunal verksamhet. Begäran grundar sig på att Lokalförsörjningsförvaltningen 
behöver mark för att bygga för kommunal verksamhet, till exempel LSS-bostäder (lagen om stöd och 
service). 
 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanen för att se på 
möjligheterna att bebygga tomten för kommunal verksamhet.  
 
Området består idag av en större öppen gräsyta med lekplats. Området ligger längst in på en återvändsgata 
med fina naturområden i direkt anslutning. Användningen är bostadsändamål men det saknas byggrätt på 
den aktuella ytan. Ytan kan med fördel kompletteras med ytterligare bostäder i form av radhus eller 
kedjehus, vilket ska ingå i detaljplaneuppdraget. Kommunen äger marken. Ny lokalisering av nuvarande 
lekplats på området bör ske i samband med byggnationen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Kommunstyrelsens bedömning att platsen är lämplig för LSS-
verksamhet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-06-19  
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-06-29 § SBN 2017-000161 

 
 
 
 

Detaljplan för Kyllared, Kyllared 1:90 (Färgargatan) 
 
Föredragningslista: 1.18 
Ärendenummer: BN 2017-1107 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela att planen påbörjas som en praktikantplan under sommaren 2017. Prioritering efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för att 
bebygga tomten med kommunal verksamhet. Begäran grundar sig på att Lokalförsörjningsförvaltningen 
behöver mark för att bygga för kommunal verksamhet till exempel LSS-bostäder (lagen om stöd och 
service). 
 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanen för att se på 
möjligheterna att bebygga tomten för kommunal verksamhet.  
 
Området består av ett mindre skogsparti i nordöstra delen av Svensgärde. Området är väl integrerat i 
bostadsområdet och bedöms som en lämplig lokalisering. Kommunen äger marken.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Kommunstyrelsens bedömning att platsen är lämplig för LSS-
verksamhet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-06-19  
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4 
 

Anteckningar  
Ingen medborgare deltar idag vid allmänhetens frågestund.    
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Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattsson informerar om pågående projekt.  
 
Ekonom Andreas Exner informerar om arbetet med framtagande av förslag till ny taxa. 
 
Nämndsekreterare Sofia Wallin informerar om avbrytande av tjänstgöring under ett sammanträde.  
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Remiss: Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0024 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med nedanstående synpunkter. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss avseende ett uppdrag att utreda lämpligaste linjedragning 
för kollektivtrafiken genom centrala Borås. I uppdraget ingår också en översyn av vilka alternativ det finns 
för en central storhållplats i centrum. Remissen utgör ett underlag inför ett framtida inriktningsbeslut. Beslut 
om ändrade linjesträckningar, hållplatslägen och liknande fattas av Västtrafik.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på arbetet med att öka tillgängligheten för stadstrafikens bussar. 
Ökad framkomlighet för de hållbara trafikslagen och en satsning på trafiksäkerhetshöjande åtgärder innebär 
bättre förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden menar också att den föreslagna ombyggnationen av Södra torget genom flytt av 
hållplatser intill Viskan har flera fördelar. Det promenadstråk utmed Viskan som skulle möjliggöras samt en 
förlängning av Sandwalls plats med en fortsättning utmed vattnet utvecklar stadsmiljön på ett positivt sätt 
och gör den mer tilltalande för bland annat gångtrafikanter och cyklister. 
 
I utredningen föreslås att en mindre byggrätt ska tillskapas på Södra Torget för handel, café eller annat 
serviceändamål och att en större byggrätt för handel och bostäder ordnas i kv Rea. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att de föreslagna byggrätterna på Södra Torget behöver studeras 
ytterligare i en beredning innan planuppdrag lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden. Beredningen bör 
studera utformning och placering av byggrätterna samt sambanden mellan de föreslagna byggrätterna och 
planuppdragen för Vitsippan, Vulkanus och Saturnus. Södra Torget är en central knutpunkt, men är också 
del av en helhet som bör vara funktionell, vacker och tillgänglig.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen enligt förvaltningens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden ska besluta att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen 
för att överse alternativa lösningar i enlighet med följande yttrande: 
Borås Stads historia, kommersiella byggnader och centrala bostäder har gjort Södra torget till en 
central knutpunkt för stadstrafikens linjer som idag är i särklass den plats som har flest antal på- och avstigande. De studier 
som presenteras visar på att Södra Torget fortsatt är det mest lämpliga läget med hänsyn till sitt centrala läge och goda 
förutsättningar att utvecklas till en attraktiv knutpunkt. I det presenterade förslaget förselås Södra Torgets utformning ses över 
för att tillgodose en attraktiv och ändamålsenlig utveckling. Dock föreslås även en förflyttning av trafikrutterna för linje 1 och 3 
för att lyckas med målsättningen. Fördelarna av en förflyttning är en bättre framkomlighet, minskad restid, minskad 
barriärseffekt samt mindre miljöpåverkan för de boende. Dessa effekter är något Sverigedemokraterna ser som väldigt positiva 
och bör eftersträvas. Nackdelarna av en förflyttning är en försämrad nåbarhet till hållplatser, minskad tillgänglighet till viktiga 
målpunkter samt att nåbarheten till handeln försämras. Sverigedemokraterna finner således det presenterade förslaget som 
väldigt kontraproduktivt, då en minskad attraktivitet och efterfrågan till följd av en förändring även innebär en risk för 
förflyttning av centrala handelsområden, målpunkter samt minskad attraktivitet för boende i centrala Borås. Samtidigt 
missgynnas de svagaste i samhället genom de olika avstånd som bildas mellan nya hållplatser och målpunkten. 
forts. 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 

 

 

Sida 64 (75)  
Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-06-29 § SBN 2017-000179 
 
 
forts. 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på att Södra Torget föreslås utvecklas än avvecklas, men efterlyser fler alternativ att ta 
ställning till innan beslut som formar framtiden fattas. Till följd av ovanstående information föreslås 
Samhällsbyggnadsnämnden besluta att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för att överse alternativa lösningar. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
Kristian Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Missiv inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Budgetuppföljning maj 2017 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: 2016/0049 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Under året görs månatliga budgetavstämningar, som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning maj 2017 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Uppdrag att producera en solpotentialkarta 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: 2017/SBF0035 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat material och att uppdra åt förvaltningen att 
införliva materialet i kartdatabasen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har efter förslag i en motion, rubricerad ”Mer solkraft till Borås” av Thomas Wingren 
(MP), gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att producera en solpotentialkarta över Borås Stad. 
Syftet med uppdraget är att ta fram en kartläggning som ska visa var förutsättningarna för en framgångsrik 
produktion av solkraft finns. Materialet är nu färdigställt och ska läggas in i kartdatabasen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut § 113 2014-08-14 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Handbok för stadsmiljön 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: P 12/10 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Att göra stadskärnan ännu mer attraktiv kräver ett helhetstänkande i gestaltningen av gator, parker och torg. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände därför 2011-06-09 riktlinjer för stadsmiljön. En handbok för 
stadsmiljön har också tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Handboken är avsedd att användas 
tillsammans med riktlinjerna och vill ge förståelse för värdet av en samordnad stadsmiljö. Den innehåller 
exempel på hur en både vacker och funktionell stadskärna kan åstadkommas. Riktlinjerna och handboken 
vänder sig framförallt till kommunens förvaltningar och bolag. Förvaltningen arbetar nu med att revidera 
riktlinjerna. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Handbok för stadsmiljön 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Delegationsordning 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: 2017/SBF0037 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna de nya delegationsbestämmelserna med nedanstående 
ändringar.  
 

Ärendebeskrivning 
I syfte att effektivisera ärendehanteringen föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningens 
bygglovassistenter får en utökad delegation avseende beslut om slutbesked samt avslutande av 
ingripandeärenden. Resultatet av den föreslagna förändringen förväntas bland annat bli kortade ledtider i 
bygglovsprocessen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande ändringar i de 
verksamhetsspecifika delegationsbestämmelserna:  
 
- Bygglovsassistent får utökad delegation att besluta om slutbesked i enkla ärenden: ärenden som 
anhängiggjorts genom bygganmälan tillkommer. 
- Bygglovassistenter ges delegation att avsluta ärende om tillsyn/ingripande utan åtgärd. Beslutet ska 
kontrasigneras av plan- och bygglovschef eller 1:e byggnadsinspektör.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade verksamhetsspecifika delegationsbestämmelser 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Faktura Lantmäteriets ärendehanteringssystem 

 
Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: 2017/SBF0038 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna betalning enligt fakturan från Lantmäteriet (faktura nr 
74070429) samt uppdrar åt nämndens ordförande att attestera fakturan. 

 
Ärendebeskrivning 
Borås kommunala lantmäterimyndighet använder i sin verksamhet handläggningssystemet Trossen med 
tillhörande handläggningsstör enligt avtal med Lantmäteriet. Årlig underhållsavgift avseende 2017 (262 563 
kr + moms) överstiger 4 basbelopp varför betalningen måste godkännas av nämnden.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-06-09 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Lantmäteriet 
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Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 7.6 
Ärendenummer: 2017/SBF0004 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 
- att östra delen av Krokgatan i Rångedala ges namnet Lejonhultsvägen 
- att upphäva namnet Landalabron 
- att upphäva namnet Särlabron 
  

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 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll 2017-06-01 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0001 
 

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 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-05-01 – 2017-05-31 
Delegationslista BI 2017-05-01 – 2017-05-31 
Delegationslista SB 2017-05-01 – 2017-05-31 
Delegationslista PL 2017-05-01 – 2017-05-31 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Årlig redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2016 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: 2017/SBF0002 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem.  
Syftet var att kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder. Varje förvaltning ansvarar för 
att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två 
gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
 
Under 2016 fick Borås Stad in 559 synpunkter, vilket kan jämföras med 555 under 2015. Av  
dessa var 61 procent klagomål, 17 procent frågor, 15 procent förslag och 7 procent beröm. 
Överlägset flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen (177 st), följt av Stadsdelsförvaltningarna (73-78 st). 
Samhällsbyggnadsnämnden tog emot 5 st. Större delen av förvaltningarna har kunnat hantera sina ärenden 
enligt rutin. Ett för personalen svårhanterligt system, sjukdom och ovana 
låg bakom de enskilda ärenden som ej hanterats enligt rutin. Antalet synpunkter under 2016 är nästan exakt 
samma som under 2015.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Årlig redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2016 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Sommaravslutning 
 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och personal för ett väl utfört arbete och önskar god sommar. 
 
Lars-Gunnar Comén tackar ordföranden för ett väl utfört arbete och tillönskar denne en god sommar. 


