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Tid och plats  
2017-08-24, kl 13.35 – 18.45 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 

Omfattning  
§§ 190 – 218 
 

Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande 14.30 – 18.45  
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  13.35 – 16.00 
 

Tjänstgörande ersättare   
Jonas Ellerstrand (SD)  för Kristian Silbvers (SD) 

 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Andreas Tammjärv (M) 13.35 -14.10 samt 14.35 – 18.45 
Amanda Wiktorsson (M) 13.50 – 18.45 
Georg Guldstrand (M) 
  

Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 190-193) Sofia Wallin, sekreterare   
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 190-198) Paulina Bredberg, plansamordnare (§§ 201-202) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 190-198) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 201-206) 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 190-198) Agnes Sandstedt, planarkitekt (§§ 201-203) 
Tobias Alves Martins, bygglovarkitekt (§§ 190-198) Johan Ekeblom, planarkitekt (§§ 201-207) 

Niklas Liberg, byggnadsinspektör (§§ 199-200) Fredrik Hjelm, stadsarkitekt (§§ 193-200) 
Clara Bodin, praktikant (§§ 193-200) Heiti Ernits, projektforskare                  (§ 207) 

Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.45 – 18.15 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Lars-Gunnar Comén (M) utses att justera och Maria Oscarson utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-28 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-08-28 – 2017-09-19. 
 

Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
________________________________________ ________________________________________ 
Lars-Gunnar Comén, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000190 
 
 
 
 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 

Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
 

Tjänstgörande ersättare   
Jonas Ellerstrand (SD) för Kristian Silbvers (SD)
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000191 
 
 
 
 

Val av justerare 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lars-Gunnar Comén (M) utses att justera och Maria Oscarson utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-28 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-08-28 – 2017-09-19. 
 
 
. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000192 
 
 
 
 

Fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000201 
 
 
 
 

Information om ärenden som antagits, överklagats och vunnit 
laga kraft i sommar 
 
Föredragningslista: 3.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande avseende detaljplan för Vulkanus 6 
och 7 och att översända detta till Mark- och miljödomstolen samt att lägga övrig information till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglovchef Michaela Kleman informerar om ärenden som antagits, överklagats och vunnit laga 
kraft under sommaren 2017. Ett av dessa ärenden avser antagande av detaljplan för parkeringshus på 
Lidaholmsgatan (Vulkanus 6 och 7), som Samhällsbyggnadsnämnden antog 2017-06-29. Antagandet har 
överklagats till Mark- och miljödomstolen och Samhällsbyggnadsnämnden har nu förelagts att yttra sig i 
ärendet. Planarkitekt Jonatan Westlin har arbetat fram ett förslag till yttrande som i sammanfattning lyder 
enligt följande:  
 
Markfrågan är tillbörligt utredd och det finns inte längre någon anledning att skriva avtal om 
sammanbyggnad. Marken där sammanbyggnad kommer att ske tillhör fastigheten Vulkanus 7. Vidare bör 
inte frågan om hur en sammanbyggnad ska ske tas i detaljplanen utan i samband med bygglovet, då en 
detaljplan inte ska reglera tekniska lösningar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås därför motsätta sig en 
ändring av beslutet att anta detaljplanen för Vulkanus 6 och 7 och yrka att överklagandet avslås. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
 

Beslutet skickas till: 
Remissyttrande skickas till Mark-och miljödomstolen 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000202 
 
 
 
 

Detaljplan för Byttorp: Byttorpshörn 1 m.fl.  
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2016-001481 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen. 
- att skicka ut detaljplanen på granskning efter att plankartan tillförts en bestämmelse med syfte att reglera 
utformningen av fasaderna på bottenvåningarna mot Alingsåsvägen i avsikt att gynna en stadsmässig och 
trygg miljö utmed gatan.  
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 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 beslutade 2012-01-19 i 
§ 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.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse  2017-08-14 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000203 
 
 
 
 

Detaljplan för Druvefors: Björnflokan 5 med flera Druveforsvägen 
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2015-000858 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Agnes Sandstedt informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer 
skickas på samråd under hösten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 § 356 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Björnflokan 5 m.fl.  

Begäran grundar sig på att Serneke Projektutveckling AB 2015-05-15 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra planen från industriändamål till bostads-, handels- och kontorsändamål.  

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

Platsen ligger vid gamla Åkerlunds spinneri och ger möjlighet att genom förtätning utveckla Druveforsvägen 
som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Under planarbetet studeras tillkommande 
bebyggelse och höga krav ställs på gestaltning och skala. Detaljplanen kommer möjliggöra ca 200 nya 
lägenheter, nya handelsytor, en ny förskola med 6 avdelningar och parkeringshus. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000204 
 
 
 
 

Detaljplan för Fristad: Påtorp 1:1 - Kvarbo och Hästhagen  
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN2017-1251 och P 28-07 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
 
- att godkänna att det gamla uppdraget avslutas och ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för att tillåta att den befintliga bebyggelsen får nya större byggrätter när VA-
saneringen är utförd.  
 

Ärendebeskrivning 
Under 2004 påbörjade Miljöförvaltningen en inventering av enskilda avlopp i Borås Stad. Miljöförvaltningen 
kom fram till att det var nödvändigt att VA-sanera området för Kvarbo-Hästhagen. Kommunen tog bland 
annat fram ett planprogram för området samt tankar för hur VA-saneringen av området skulle finansieras. I 
samband med att området VA-sanerades ville kommunen även fastighetsägarna möjlighet att bygga större 
hus för att underlätta permanentboende.  
 
Kommunstyrelsen gav 2007 i beslut § 492 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till dåvarande 
byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbete för Hästhagen - Kvarbo i syfte att underlätta 
åretruntboende i området.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade fram planhandlingar som skickades på samråd från den 1 april till 
den 2 maj 2011. I samrådsförslaget fanns en stor del föreslagen ny bebyggelse för att kunna ha fler hushåll 
att dela kostnaderna på. Under samrådet framkom att planförslaget inte var tillräckligt förankrat inom 
kommunens egen organisation samt att genomförandefrågorna inte var belysta på ett tillfredställande sätt. 
Arbetet avstannade därefter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hade tidigare plankostnadsavtal med tre fastighetsägare i området. Detta 
avtal har sagts upp och fastighetsägarna har fått tid på sig att hitta nya exploatörer för området. Eftersom 
arbetet med VA-saneringen behöver gå vidare föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att projektet ska 
fortgå utan någon ny exploatering. Om någon fastighetsägare i området vill få ny bebyggelse i området 
prövad anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att detta ska ske via bygglov för enstaka hus eller att 
fastighetsägarna ska ansöka om planbesked. Om planbesked inkommer bör det göras en ny prövning om 
lämpligheten och exploateringen bör göras i en annan plan för att lätt hålla isär prioriteringar och kostnader.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med erfarenheterna av VA-saneringen av Viareds sommarstad tagit 
fram en handlingsplan för hur arbetet med att genomföra VA-saneringen på Kvarbo-Hästhagen bör göras 
för att planen ska kunna genomföras.  
 
Huvuddragen i handlingsplanen är att endast VA-sanera den befintliga bebyggelsen och därmed försöka 
skjuta på vägrelaterade problem och annat utredningsbehov till andra processer. T.ex. utredningar vid 
tillkommande bebyggelse och frågor som rör trafikverket till andra arbetsformer med åtgärdsvalstudier.   
 
 

forts. 
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forts. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000205 
 
 
 
 

Detaljplan för Normalm: Norrmalm 1:1 - Ynglingagatan  
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN2011- 001495 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att upprätta detaljplan för Norrmalm 1:1 Ynglingagatan 
med syfte att tillskapa nya bostäder i blandade upplåtelseformer.   
 

Ärendebeskrivning 
Det pågående planarbetet påbörjades 2011 och var uppe på nämnden som ett informationsärende 2011-11-
10. Ett markanvisningsavtal skrevs 2011-02-17 mellan Borås Stad och Peab, vilket förnyades i februari 2016. 
Då Samhällsbyggnadsförvaltningen aldrig har fått något formellt uppdrag att upprätta detaljplanen tas frågan 
om uppdrag nu upp i nämnden som en ren formalitet.   
 
Planarbetet sattes igång under hösten 2016 och 2017-03-21 hölls ett möte inför samråd med grannar i 
området som hade hört av sig med synpunkter angående vad som var på gång. Enligt markanvisningsavtalet 
ska cirka 50 % av bostäderna upplåtas med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. Cirka 100 bostäder är 
planerade, fördelade på två markområden. Den naturmark som försvinner i och med planen ska 
kompenseras för i närområdet av exploatören.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000206 
 
 
 
 

Detaljplan för Viared: Viared 8:110 med flera   
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2015-000397 

 

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 2015-03-09 i beslut § 108 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Viared, Viared 8:110 m.fl, Prognosgatan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-04-23 i beslut § 119 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.  
 
Plan- och bygglovchefen beslutade 2015-09-24 § Pl 2015-000010 via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 25 september – den 2 november 2015. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda en i en samrådsredogörelse.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut § 73 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 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-08-16 
 

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 
 2017-08-24 § SBN 2017-000207 
 
 
 
 

Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med flera  
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2015-001058 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redogörelsen för programsamrådet som sin egen samt 
godkänna planprogrammet och lämna det till Kommunfullmäktige för antagande.  
 
Fram till antagandet i Kommunfullmäktige ska finnas möjlighet att infoga nytillkommen information 
angående riskutredningar kopplat till luft. 
 

Ärendebeskrivning 
En utbyggnad av Hestra har studerats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i projektstudioformatet sedan 
2015. Programmet presenterar riktlinjer som ska inarbetas i kommande detaljplanuppdrag. Programmet ger 
även en översiktlig bild över de steg som behöver tas för att kunna upprätta nya detaljplaner och 
markanvisningar.  
 
Inkomna synpunkter från programsamråd finns sammanställda i programsamrådsredogörelse längst bak i 
programhandlingen.  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-08 i beslut § 282 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära 
samarbete med Stadsledningskansliet att ta fram ett planprogram för Hestra, delen norr om Symfonigatan, 
och uppdatera underlagsmaterialet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-27 i beslut § SBN 2015-000243 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag ta fram en 
planstudie för Hestraområdet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-15 i beslut § SBN 2015-000387 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utifrån föredraget material färdigställa Hestra Planprogram 
och att sända detta på programsamråd. 
 
2017-01-11 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-000001 via delegation att sända programmet på samråd. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag.  
 
Jonas Ellerstrand (SD) föreslår att nämnden ska återremittera planprogrammet då det ej på ett 
tillfredsställande sätt hanterar den ökade trafikbelastning som planprogrammet skulle ge upphov till. Ej 
heller är utsläppen (framförallt lukt) från Maku fullgott utrett. Planprogrammet exploaterar en för stor del av 
det befintliga naturområdet vilket skulle leda till sämre livskvalité för de boende i området. Förvaltningen 
kan åstadkomma ett bättre planprogram där större hänsyn till de boende synpunkter och önskemål tas i 
beaktning.  
 
 

forts. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000207 

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

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med programsamrådsredogörelse   
 

Upplysningar 

I enlighet med KS yttrande om att ”Innan planprogrammet antas bör ställningstagande kring luftspridning från 
angränsande industriområde vara avklarat” är det lämpligt att ny information angående luftspridning får bifogas 
planprogrammet fram till antagandet. 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000208 
 
 
 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4 
 

Anteckningar  
Ingen medborgare deltar idag vid allmänhetens frågestund.    
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000209 
 
 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Rita Johansson informerar om följande: 
 
Samhällsbyggnadsnämndens studieresa till Linköping. Dag 2 kommer att ha Norrköping och bomässan i 
Vallastaden som mål. Buss avgår ifrån Folktalaren 2017-09-20 kl 08.00. Beräknad återkomst till Borås är 
2017-09-21 kl 16.30.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer under september månad att ta emot ett studiebesök ifrån Lidköpings 
kommun.  
 
Förvaltningen håller för närvarande på att producera en film om bygglov, som ska läggas ut på stadens 
hemsida.  
 
Medborgarna har nu möjlighet att själva boka tid med bygglovhandläggarna för att diskutera sitt ärende. 
Detta är ett komplement till den drop-in som redan finns.  
 
Staden börjar planera stadens 400-års jubileum.  
 

Stadsarkitekt Richard Mattsson informerar om följande: 
 
8 bygglov har beviljats i anslutning till street art-festivalen No Limit.  
 
En studieresa har företagits till Borås Stads finska vänort Mikkeli. Vid besöket besöktes en bomässa. 
 
Avseende det arkitekturpolitiska programmet finns önskemål om vidare beredning och därefter ytterligare 
en remissrunda. I nuläget avvaktas de sista remissvaren. 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-08-24 § SBN 2017-000210 
 
 
 
 

Remiss: Revidering av Grönområdesplan 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0044 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med synpunkter enligt föreslaget yttrande. 
 

Ärendebeskrivning 
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har ombett Samhällsbyggnadsnämnden att svara på 
en remiss angående revidering av Grönområdesplan. Bakgrunden är att Kommunfullmäktige antog en 
Grönområdesplan den 20 februari 2014. Nu ska en uppdaterad version antas av Kommunfullmäktige. 
Revideringen kommer inte omfatta hela Grönområdesplanen utan främst fokusera på grönområdesplanens 
åtgärdslista med ett antal projekt för att värna och framförallt utveckla stadens gröna ytor under den 
närmaste fyraårsperioden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar, som i 
sammanfattning lyder enligt följande: 
 
Nämnden tillstyrker en revidering av Grönområdesplanen. Samhällsbyggnadsnämnden anser däremot att 
det är av största vikt att lyfta fram utvecklingsfrågor i grönområdesplanen, bland annat med en brist- och 
tillgångsanalys. Detta eftersom kommunen förtätar mycket och därför måste jobba mycket med kvalitéerna i 
grönområdena så att de tål ökat slitage av fler människor som nyttjar samma grönområden. Närheten till 
olika sorters grönområden med hög kvalitet är en viktig konkurrensfördel som Borås har gentemot 
närliggande kommuner.   
 
Kommunen måste arbeta proaktivt och reservera mark för olika typer av grönområden i tidigt skede i 
områden med högt exploateringstryck och vid stadsomvandlingsprojekt. Samma sak gäller den gröna 
infrastrukturen. Det är viktigt att koppla samman de gröna kilarna. Översiktsplanen som varit på remiss tar 
upp den gröna infrastrukturen. Översiktsplanens tänk behöver konkretiseras. Det sker förslagsvis genom en 
revidering av Grönområdesplanen, som är ett viktigt strategiskt dokument. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Remiss 2017/KS0512 2017-06-29  
Förvaltningens förslag till skrivelse  2017-08-14 
 

Beslutet skickas till: 
Remissvar till  Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000211 
 
 
 
 

Budgetuppföljning juli 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 juli 2017 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000212 
 
 
 

Budget 2018:1 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: 2017/SBF0039 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2018:1 och att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Ur ett nationellt perspektiv görs bedömningar att byggnadsinvesteringarna fortsätter att öka de närmaste 
åren. Mot bakgrund av att det i Borås finns ett stort behov av bostäder, nya förskolor, LSS-boenden, 
kategoriboenden samt industrimark görs bedömningen att byggkonjunkturen kommer att ligga på en hög 
nivå även under 2018. De senaste åren visar på att allt fler väljer att leva och verka i Borås. Ett aktivt lokalt 
näringsliv med expanderande men även nya företagsetableringar förstärker bilden av en tillväxtkommun. 

För Samhällsbyggnadsnämnden innebär detta att budgeten 2018 har en tydlig inriktning på en effektiv och 
rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1 100 bostäder. Utöver detta fokuserar 
nämnden på att få fram detaljplaner för kommunal service, bland annat nya förskolor och LSS-boenden. 

Trafikverkets beslut om Götalandsbanans slutliga sträckning och stationsläge får stor betydelse för de 
detaljplaner som i dagsläget fått ligga på väntelista och därmed bromsat detaljplanearbetet. Med ökade 
byggnadsinvesteringar förväntas också en snabb och effektiv bygglovprocess. Nämndens förbättringsarbete 
som inleddes under 2016 kommer fortsätta med ett tydligt mål att öka kundservicen samt att effektivisera 
handläggningen utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet i besluten. Regelbundna kundundersökningar 
riktade mot såväl företag som privatpersoner görs och resultaten av undersökningarna blir en viktig del för 
det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2018 fokuseras på en alltmer digitaliserad bygglovprocess som ska 
gagna kunden i första hand. 

Användandet av geografisk information förväntas öka och nämnden följer utvecklingen av nya metoder och 
mätsystem. En bra geografisk information är en viktig förutsättning för många samhällsfunktioner, inte 
minst för ett snabbt genomförande av planering och utbyggnad av infrastrukturen. Nämnden har upprättat 
en solpotentialkarta som kommer att underlätta utbyggnation av solceller inom Borås Stad. 

Nämnden kommer att fortsätta med ständiga förbättringar i takt med stadens positiva utveckling och vara 
med och påverka samhällsfrågorna. Inför budgeten 2018 har nämnden reviderat samt arbetat fram nya 
nämndspecifika indikatorer och uppdrag kopplat till Visionen Borås 2025. 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för den kommunala lantmäterimyndigheten skapar goda förutsättningar 
för snabb och effektiv samverkan i plan- och bygglovprocessen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Jonas Ellerstrand (SD), Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Maj-Britt Eckerström (C) och  
Lennart Malmerfors (KD) deltager ej i beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

Budget 2018:1 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 



  

 

Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 

 

 

Sida 40 (45)  
 

Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000213 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: 2017/SBF0010 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna riskanalysen och att sända denna till Stadsrevisionen. 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med revisionsrapporten 2016-10-24 framfördes att Samhällsbyggnadsnämnden i högre 
utsträckning bör vara delaktig i riskanalysen avseende den interna kontrollen. 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-03-20) anges 
att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen uppmanar också nämnderna att göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen regi 
som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. Samhällsbyggnadsnämnden har därför 
genomfört en riskanalys med riskbeskrivning och bedömning av konsekvenser och sannolikhet för att risken 
inträffar. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens riskanalys 2017 

 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsrevisionen 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000214 
 
 
 
 

Yttrande i överklagat ärende: Namnsättning 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: 2017/SBF0004 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstå ifrån att yttra sig samt att återremittera ärendet till 
namnberedningen för utredande av möjligheterna att namnsätta vägen Björkbackavägen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden i Borås beslutade 2017-06-29 i paragraf § SBN 2017-000185 att östra delen av 
Krokgatan i Rångedala skulle ges namnet Lejonhultsvägen. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten 
genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Samhällsbyggnadsnämnden har nu förelagts att 
yttra sig i ärendet. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) och Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska besluta att avstå ifrån 
att yttra sig till domstolen samt återremittera ärendet till namnberedningen för utredande av möjligheterna 
att namnsätta vägen Björkbackavägen. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) föreslår att nämnden ska ge Namnberedningen i uppdrag att justera namnet på gatan 
till Björkbackavägen samt tillskriva domstolen detta så att domstolsprocessen avslutas med följande 
motivering: På denna enskilda väg finns det två fastigheter. Båda fastigheterna är överens om att vägen bör 
heta Björkbackavägen. Den ena gården äger runtomkring liggande mark inklusive vägen och den mindre 
fastigheten har servitut att nyttja vägen. Namnberedningens förslag innebär att vägen får sitt namn efter den 
fastigheten som varken äger marken eller vägen vilket uppfattas som olämpligt, kanske till och med 
stötande. Eftersom de båda fastigheterna är överens om ett lämpligt namn bör myndigheten inte driva 
igenom något annat, även fast makten att göra det finns. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avstå ifrån att yttra sig till 
domstolen samt återremittera ärendet till namnberedningen för utredande av möjligheterna att namnsätta 
vägen Björkbackavägen enligt ordförandes och Lars-Gunnar Coméns (M) förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Besvärsskrivelse 
Förslag till yttrande 
§ SBN 2017-000185 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Framsida protokoll 2017-06-29 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-08-24 § SBN 2017-000215 
 
 
 

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 2017-06-01 – 2017-07-31 
Delegationslista BI 2017-06-01 – 2017-07-31 
Delegationslista SB 2017-06-01 – 2017-07-31 
Delegationslista PL 2017-06-01 – 2017-07-31 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-08-24 § SBN 2017-000218 
 
 
 

Stadsrevisionens årsrapport 2016 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: 2015/SBF0074 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har tagit fram en årsrapport som är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens 
granskning av 2016 års verksamhet i Borås Stad. Granskningen ska främja en effektiv och ändamålsenlig 
kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Avseende Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar revisionen att målvärdena för två av de fem indikatorer 
som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges tre uppdrag till 
nämnden är inte genomförda. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet befinns skötas på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig. 
Utvecklingsområden är att utveckla riskanalysen genom att i ökad omfattning ta ställning till 
verksamhetsrisker. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut § 71 2017-04-27 
Stadsrevisionens årsrapport 2016 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


