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Tid och plats  
2018-12-13, kl 13.15 – 20.30 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 308 – 344 
 
Närvarande 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 
Andreas Tammjärv (M) från kl 16.30, för Kristian Silbvers (SD)  
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Eva Brodd (V) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Amanda Wiktorsson (M)  
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M)  från kl. 17.20 
 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef Göran Carlsson, administrativ chef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef   Mattias Nilsson, planarkitekt (§311-312 ) 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 328-329) Leila Bonnier, planarkitekt 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 330-331) Elena Eckhardt, planarkitekt   
Tony Bergsten, byggnadsinspektör (§§ 319-322) Agnes Sandstedt, planarkitekt  (§ 314) 
Mohammed Dahir, byggnadsinspektör (§§ 318) Zilka Cosic, planarkitekt  (§ 315) 
Ylva Glemme, praktikant  Niklas Lund, bygglovarkitekt  (§323-327) 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19.30 – 19.50 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Bengt Wahlgren (L) utses att justera och Maj-Britt Eckerström (C) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-12-17 kl. 15.00. Protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla under perioden 2018-12-17 – 2019-01-08. 

 
Underskrifter  

________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
________________________________________ 
Bengt Wahlgren, justerare 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000308 

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 
Andreas Tammjärv (M) för Kristian Silbvers (SD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 3 (68) 
2018-12-13  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000309 

Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt Wahlgren (L) väljs att justera dagens protokoll och Maj-Britt Eckerström (C) väljs till 
dennes ersättare. Justering sker 2018-12-17 kl. 15.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000310 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000311 

Detaljplan för Sparsör: Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)  
 
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2014-1700 
 
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 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-08-19§ BN §188/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
2009-06-30 § Pl 6/09 beslutade planchefen via delegation att sända planen på samråd. 
 
Samrådet pågick under tiden den 10 augusti - 7 september 2009. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda en i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om utställning/granskning 2010-11-11 BN § 355 och 
detaljplanen kungjordes för granskning under tiden 25 november - 23 december 2010. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 
Hösten 2014 delades det ursprungliga planområdet i två delar, för att lättare komma fram med 
nya bostäder och förskola utan att behöva invänta Trafikverkets vägplan över Paradisvägen.  
Det innebar att planen efter utställning/granskning ändrat användning och utformning så 
väsentligt att den behövde sändas ut för en ny granskning. Den del av det ursprungliga 
planområdet som inte innefattades i den aktuella detaljplanen var tänkt att sändas ut för ny 
granskning i ett senare skede. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 §102 att skicka 
ena delen av detaljplanen på granskning 2. 
 
Efter granskning 2 har vägområdet återinförts till planområdet. Den nya utformningen av vägen 
har inneburit flera förändringar för detaljplanens utformning. Därför skickades planen ut på en 
tredje granskning SBN 2017-10-26 § 281. 
 
Ytterligare ändringar gjordes kring utformningen vid korsningen till Riksväg 42 vilket innebar att 
planområdet minskades och sändes därför ut på granskning 4. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner utlåtandet som sitt eget samt 
antar detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag 
 

 
 

 forts. 
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forts. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-12-03 
 
 
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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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000312 

Detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) 
 
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2014-1172 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning 
efter redaktionella ändringar om geoteknik och markmiljö i planbeskrivningen. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
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.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår nämnden att godkänna utlåtandet som sitt eget och skicka 
detaljplanen för granskning med tillägget att grönskan som försvinner ska kompenseras samt att 
byggrätten dras in likt för övriga hus längs med Gustav Adolfsgatan/Salängsgatan. Ordförande 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2018-12-03. 
 

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000313 

Detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 m. fl., Räfseryd 
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2017-804 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd 10 juli – 4 oktober 2017.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav Samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att upprätta 
detaljplan 2017-05-11 § 132.  Delegationsbeslut om samråd togs 2017-06-30 § Pl 2017-9.    
Samhällsbyggnadsnämnden informerades om inkomna samrådsynpunkter 2017-10-26 § 280 och 
om trafikutredningen 2018-05-24 §127. 
 
Under samrådet inkom många synpunkter och planförslaget har därefter utretts och bearbetats 
vidare. Den största ändringen gäller trafikstrukturen. Tosserydsvägens anslutning till väg 42 
föreslås vara kvar oförändrad och separerad från den nya bebyggelsen, och hela planområdet 
föreslås angöras från Långestensrondellen. Efter samrådet har en arbetsprocess pågått 
tillsammans med flera arkitektkontor, i vilken gestaltningsprinciper tagits fram, i syfte att 
kvalitetssäkra utformningen av såväl kvarterens bebyggelse som de allmänna platserna - gata, 
torg, park och natur. Sammanfattningsvis föreslås flera ändringar av förslaget, bl a har 
planområdet både minskats och utökats och byggnadshöjderna har omfördelats inom området.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar att informera om det bearbetade planförslaget med fokus 
på byggnadshöjder och gestaltning och önskar sedan att återkomma med ärendet för beslut om 
granskning vid annat nämndtillfälle. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000314 

Detaljplan för Frufällan: Längjum 4:17, Kapellvägen  
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2017-652 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, samt 
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2020. 
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 432 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder på Längjum 4:17. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill bygga radhus i två 
våningar, totalt 8 bostäder. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P788, som fick laga kraft 1985. Gällande detaljplan säger bostäder, 
men större delen av fastigheten är prickmark då det finns ledningar under marken. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Området ligger centralt i Frufällan med god tillgång till service och överensstämmer med 
översiktsplanens intentioner om förtätning och komplettering av bebyggelse i en befintlig ort. 
Det finns en del ledningar på fastigheten som kommer behöva flyttas vid byggnation. Flytten ska 
bekostas av exploatören. Närheten till järnvägen och riksväg 42 gör att utredningar gällande 
buller kommer krävas. Det är också viktigt att förslaget utformas med hänsyn till risker från 
farligt gods. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-10-01  
 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
             Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000315 

Planprogram för Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 m.fl.  
 
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2015-2395 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att meddela Kommunstyrelsen om att vid prövningen av möjligheten att omvandla området för 
bostadsändamål så bedöms området inte vara lämpligt. Utifrån prövningens slutsats föreslår 
Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget för Nordskogen.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Hjalmarsson (L) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-24 in en 
motion där Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få uppdrag att ta fram en ny detaljplan för 
området och tillåta bostadsändamål.  
 
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2014-12-10 § 144 att avstyrka motionen, då industri är en lämplig användning av 
marken. I Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-10 framgår bland 
annat att Samhällsbyggnadsnämnden anser att industri är en lämplig användning av marken.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 217 att Samhällsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Nordskogen i syfte att omvandla 
området till blandstad med flera möjliga användningsområden så som bostäder, 
verksamhetsområde och centrumbildning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 i beslut § 10 att uppmana Kommunstyrelsen att 
redovisa en ekonomisk kalkyl för kommande exploatering och att utreda ny lokalisering av 
störande verksamheter för att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar att påbörja 
planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda om Kommunfullmäktiges förslag med ändrad 
markanvändning av industriområdet Nordskogen är lämpligt. 

 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P1181, som fick laga kraft 2013-06-13. Syftet med planen var att 
ändra gällande detaljplan från 2010 så att det blir möjligt med en ny vägsträckning inom det 
planerade verksamhetsområdet Nordskogen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Utgångspunkten för planarbetet har varit att inledningsvis studera följande förutsättningar: 
 

- gällande översiktsplan (ÖP) och vilken användning den anger för platsen,  
- befintliga verksamheternas behov och framtida möjligheter samt 
- platsens bullersituation. 

 forts. 
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Gällande översiktsplan  
I gällande ÖP (antagen april 2018) under kapitel Mark- och vattenanvändning finns Nordskogen som 
ett tydligt utpekat industriområde för storskaliga och transportorienterade verksamheter som inte 
bör blandas med bostäder och handel.  
 
Befintliga verksamheters behov och framtida möjligheter 
Gällande detaljplan medger industri med ett skyddsavstånd till bostäder på mellan 100-200 meter. 
Genomförandetiden går ut 2023-06-13 vilket innebär att en planändring innan dess kan ge 
fastighetsägare rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som planändringen 
medför (PBL (2010:900) 14 kap 9 §).  
 
9 § 
Om detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång, har den som äger en fastighet rätt till 
ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren.  
En sådan rätt till ersättning gäller också om ändringen eller upphävandet sker efter genomförandetidens utgång och 
skadan avser en åtgärd som när genomförandetiden löpte ut omfattades av ett bygglovsärende som inte var slutligt 
avgjort. 
 
Stena Recyclings miljötillstånd reglerar inte specifika skyddsavstånd till omgivningen, däremot 
finns villkor för vilka bullernivåer deras verksamhet får skapa mot närliggande bostäder. Enligt 
Miljöförvaltningens bedömning skulle ändrad markanvändning till bostadsändamål innebära en 
åtstramning av deras villkor.  
 
Platsens bullersituation  
Med anledning av områdets närhet till stor trafikled och tung industri har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inlett planarbetet med att utreda trafik- och industribullrets 
påverkan för framtida bostäder. 
 
Bullerutredningen (Gärdhagen 2018-12-03) visar på följande: 
”Sett till trafikbullret samt buller från de angränsande verksamheterna förutom Stena Recycling, 
går det att bebygga så gott som hela området med bostäder. Emellertid alstrar Stena Recyclings 
verksamhet tidvis mycket höga bullernivåer, både relativt riktvärden för ny bebyggelse och 
relativt kända störningsupplevelser. Relativt Boverkets riktvärden för ekvivalentnivå kan ca 2/3 
av ytan bebyggas.  
 
Tas dock även hänsyn till kända svårigheter att bygga goda bostäder vid höga maximalnivåer och 
högt lågfrekvent buller framstår dock endast den norra delen av området, ca 1/3, som acceptabel 
för bostäder.”  
 
Sammanfattning 
Med hänsyn till bullerutredningens slutsatser samt Översiktsplanen görs bedömningen att 
området inte är lämpligt för bostäder. Vidare gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen 
att det finns risk för att kommunen blir ersättningsskyldig om detaljplanen ändras innan 
genomförandetiden tagit slut. 
 forts. 
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forts. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunstyrelsen att avsluta uppdraget för Nordskogen och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Bullerutredning  2018-12-03   
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
   Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000316 

Verksamhetsplan 2019 för detaljplanering 2019 
 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00057 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

- att godkänna Verksamhetsplan 2019 för detaljplanering med de tillägg som framförts av 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2019 för 
detaljplanering. Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både 
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som 
innehåller minst 1100 bostäder, verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och 
tillgodose behovet av kommunal service. 

Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 
2019. Den är uppdelad i två delar. Första delen innehåller en beskrivning av planarbetet. Andra 
delen innehåller prioritetsgrunder samt förslag till produktionsplan för 2019. Planen innehåller 
även en förteckning av de planuppdrag som kommer att prioriteras under kommande året. 

Förslaget utgår från en sammanvägd bedömning mellan olika förslag utifrån i vilken grad de 
bidrar till måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar 
förslaget till produktionsplan 2000-3000 nya bostäder. Förslaget utgår också från en noggrann 
avvägning utifrån tillgängliga resurser. Prioriteringsförslaget ska leda till en realistisk 
produktionsplan som är genomförbar inom ramen av tillgängliga personalresurser och 
konsultinsatser.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-27 att sända förslag till verksamhetsplan på remiss 
till Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2017-12-03 över förslaget och framför att det är viktigt att göra rätt 
prioriteringar och vikten av att arbeta med planer som har förutsättning att genomföras direkt när 
detaljplanen är klar. De framför att det i förslaget till verksamhetsplan saknas 12 
detaljplaneuppdrag vilka Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt som ”nästan klara” och att det i 
flera fall återstår mycket arbete för övriga inblandade parter innan detaljplaner kan antas. 
Kommunstyrelsen framför därför att för att få en överskådlig verksamhetsplan som fungerar för 
samtliga inblandade parter ska dessa redovisas i verksamhetsplanen tillsammans med övriga 
prioriterade uppdrag. 
 
Vidare framförs att om det genom samarbetsformer går att lägga samman någon av kommunens 
planer för kommunal service med ett annat bostadsprojekt vill Kommunstyrelsen ha möjlighet att 
prioritera upp ytterligare någon detaljplan under året.  
 forts. 
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forts. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner Verksamhetsplan 2019 för 
detaljplanering med de tillägg som framförts av Kommunstyrelsen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandes förslag 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2019 för detaljplanering 
Skrivelse KS Dnr KS 2018-00769 3.1.1.0 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
   Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000317 

Måluppfyllelse detaljplaner 2018 
 
Föredragningslista: 1.7  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglovchef Michaela Kleman informerar om utfallet av nämndens mål om 1100 nya 
bostäder i antagna detaljplaner under 2018 och redogör varför målet ej kommer att uppfyllas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000333 

Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En invånare besöker nämnden idag och framför synpunkter om pågående bygglovsärende, 
Torpa-Sjöbo 2:35. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000334 

Information från förvaltningen 
Föredragningslista: 5.1 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

5.1.1 Mot bakgrund av Kristian Silbvers (SD) fråga från förra sammanträdet kring 
kostnader mellan perioden oktober t.o.m december redovisar förvaltningschef Rita 
Johansson en sammanställning över tidigarelagda engångskostnader under aktuell 
period.  
 

 

 

5.1.2 Plan- och bygglovschef Michaela Kleman informerar om bakgrunden till den JO-
anmälan som inlämnats av Miljönämndens ordförande. 

Bygglovarkitekt Jeanette Petterson-Ek informerar om den fortsatta byggprocessen 
avseende kvarteret Eko 10 (Posthuset) samt Saturnus 14. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000335 

 
Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 
 

Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00064 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen men ser gärna att några förtydliganden 
görs. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss ifrån Kommunstyrelsen avseende förslag till 
riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med riktlinjerna är att skapa transparens och ökad tydlighet 
genom att beskriva kommunens tillvägagångsätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Kommunen ska enligt 6 kap 39 § plan och bygglagen (2010:900) anta riktlinjer 
som anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtal om kommunen avser att ingå sådana 
avtal. Exploateringsavtalens innehåll regleras i 6 kap. 39–42 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsgång  
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka remissen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Missiv 
Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 
Riktlinjer för exploateringsavtal 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000336 

Remiss och bullerberäkning för förslag på lokalisering för 
nytt samlat skyttecentrum i Borås 
 

Föredragningslista: 6.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00063 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med beaktande av de i remissvaret 
framförda synpunkterna. 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss från Kommunstyrelsen avseende förslag på 
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Syftet med remissen är att genom 
samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka remissen med tillägget att 
nämnden ifrågasätter lämpligheten i föreslagen plats för skyttecentret då den kan förhindra tänkt 
utveckling och exploatering av Gässlösaområdet. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remiss och bullerberäkning för förslag på lokalisering för nytt samlat skyttecentrum i Borås 
Rapport bullerberäkning skyttecentrum 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000337 

 
Arkitekttävlingen Europan 15 
 
Föredragningslista: 7.1 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna stadsarkitektens redovisning av Europan 15 
samt att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens tävlingsavgift på 1,1 miljoner kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-15 att anmäla intresse att delta i Europan 15.  
Kostnaderna beräknas till 2 miljoner kronor och består av tävlingsavgiften på 1,1 miljoner 
kronor, personalresurser samt deltagande i konferenser och möten med övriga deltagande städer i 
Europa. 
 
Europan Sverige bjuder in kommuner, utvecklare, och andra intressenter att 
presentera förslag till svenska tävlingsområden för Europan 15. Europan är en 
internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, 
och den omgång som utlyses nu kallas Europan 15. Temat för årets tävling är 
Productive Cities. 
 
Europan håller i hela tävlingsprocessen och kommunen får tillgång till ett stort 
europeiskt nätverk från olika städer i Europa. Tävlingen resulterar i ett stort 
antal innovativa förslag från svenska och europeiska arkitekter, landskapsarkitekter samt 
fysiska planerare.  
 
Borås föreslår Gässlösa som ”tävlingscase”, syftet med att delta är att få in en 
mängt bra och intressanta idéer till Samhällsbyggnadsnämndens fortsatta planeringsarbete med 
Gässlösa. Utifrånperspektivet från deltagarna i Europantävlingen kan ge nya 
idéer om hur Gässlösa kan utvecklas i framtiden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
arkitekttävlingen Europan 15 samt att godkänna tävlingsavgiften på 1,1 miljoner kronor och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000338 

 
Månadsuppföljning, november 2018 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00091 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med november 
2018 samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under året görs månatliga budgetavstämningar som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna budgetuppföljning t.o.m. 
november 2018 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, november 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000339 

 
Initiativärende 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00094 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
samt till nästkommande sammanträde redovisa svar på initiativärendets innehåll. 
 
Ärendebeskrivning 
Kristian Silbvers (SD) har vid dagens sammanträde väckt följande initiativärende i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
 
A) Att nämnden vid nästkommande möte skall tillges en redogörelse för de delegationsbeslut 
som medlemmar i presidiet har fattat under det gånga verksamhetsåret. 
 
B) Att delegationsbeslut fattade av presidiet framöver skall redogöras för godkännande under en 
stående punkt i nämndens dagordningen. 
 
samt då vi idag fick information om att ordföranden i nämnden tydligen besitter en 
delegationsrätt med obegränsat belopp 
 
C) Att nämnden fastställer ett övre belopp som ordförande har delegationsrätt för. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att utreda samt till nästkommande sammanträde redovisa svar på initiativärendets 
innehåll och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Kristian Silbvers (SD) 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000340 

Sammanträdestider 2019 
 
Föredragningslista: 7.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden håller sina 
sammanträden vid följande datum 2019: 
 
Torsdag  2019-01-24  kl 13.15 
 
Torsdag 2019-02-28 kl. 13.15  
 
Torsdag 2019-03-28 kl 13.15 
 
Onsdag  2019-04-24 kl 13.15 
 
Tisdag 2019-05-28 kl. 13.15 
 
Torsdag 2019-06-27  kl 08.00 
 
Torsdag 2019-08-29 kl. 13.15 
 
Torsdag 2019-09-19 kl. 13.15 
 
Torsdag  2019-10-31  kl 13.15 
 
Torsdag  2019-11-28  kl 13.15 
 
Torsdag  2019-12-12  kl 13.15 
 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden hålls i Samhällsbyggnadsnämndens 
stora sessionssal, våning 7, Stadshuset, Kungsgatan 55. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslag till 
sammanträdestider 2019 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till sammanträdestider 2019 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000341 

Undertecknande av handlingar 2019 
 
Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00090 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skrivelser, avtal och andra handlingar till eller från 
nämnden ska undertecknas å nämndens vägnar av ordföranden och vice ordförandena var för sig.   
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 24 § Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnden i Borås Stad så 
ska skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden undertecknas på nämndens vägnar på 
sätt som nämnden bestämmer. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att skrivelser, avtal och andra 
handlingar till eller från nämnden ska undertecknas å nämndens vägnar av ordföranden och 
vice ordförandena var för sig och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000342 

 
Attesträtt 2019 
 
Föredragningslista: 7.6 
Ärendenummer Ciceron 2018-00090 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningschef utses till 
beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse 
övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar 
över utsedda attestanter. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av eventuella 
begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över av nämnden 
utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef delegera rätten att utse besluts- och 
behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter. Sådana 
beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 
 
Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 
- Avdelningschef kan attestera upp till två basbelopp. 
- Förvaltningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska utse Samhällsbyggnadsnämndens 
förvaltningschef till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde samt att delegera 
rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente och att upprätthålla 
aktuella förteckningar över utsedda attestanter till förvaltningschefen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000343 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-0001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller 
fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-11-01 – 2018-11-30 
Delegationslista BI 2018-11-01 – 2018-11-30 
Delegationslista SB 2018-11-01 – 2018-11-30 
Delegationslista PL 2018-11-01 – 2018-11-30 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Övrigt 
Ordförande Kjell Classon (S) tackar samtliga ledamöter och tjänstpersoner för ett gott arbete 
med önskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År. Ett särskilt tack för ett gott samarbete riktas 
till förvaltningschefen Rita Johansson som avslutar sin anställning i samband med pensionering 
efter årsskiftet. 

Vice ordförande Lars-Gunnar Comén (M) tackar Kjell Classon för ett gott arbete samt önskar 
alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. 
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