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_________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Tid och plats 

2019-11-28, kl 13.15 – 18.15 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 323  – 356

Beslutande ledamöter 

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande 
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M)  från 13.30 
Lennart Malmerfors (KD) 
Hans Thornander (KD)  ersätter Kristian Silbvers (SD) 

Närvarande ledamöter 

Kjell Classon (S), ersättare 
Therése Björklund (S), ersättare 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare 
Bengt Belfrage (C), ersättare 
Bengt Wahlgren (L), ersättare 
Lovisa Gustafsson (M), ersättare från 14.10 
Georg Guldstrand (M), ersättare 
Hans Thornander (KD), ersättare 

Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef Anne Andersson, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§ 333, 337) Josefine Nyman, administrativ chef 
Helena Persson, byggnadsinspektör (§§ 334-335) Paulina Bredberg, plansamordnare (§ 327)

Mattias Nilsson, planarkitekt (§§ 330-331) Anton Ehrendahl, planarkitekt (§§ 328-329)

Peter Peterson, byggnadsinspektör (§§ 332, 338 ) Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör (§ 336)

Liza Lindmark, sekreterare Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt (§ 345)

Sara Eklund, bygglovsarkitekt Malin Grahmstad, sekreterare 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt (§ 350) Felix Lorentzon, planarkitekt 
Robin Enqvist, planarkitekt Revisionskontoret 

Ajournering 

Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.10 - 17.30 för politisk beredning i partigrupperna. 

Justering och anslag 

Maj-Britt Eckerström (C) utses att justera och Bengt-Arne Bohlin (S) utses till dennes ersättare. Justeringen 

sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-04 kl. 08.00. Protokollet anslås på kommunens digitala 

anslagstavla under perioden 2019-12-04 – 2019-12-27. 

Underskrifter 

________________________________________     ________________________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande  Maj-Britt Eckerström, justeringsperson 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 

 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Hans Thornander (KD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000323 
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Val av justeringsperson 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maj-Britt Eckerström väljs att justera dagens protokoll och Bengt-Arne Bohlin (S) väljs till dennes ersättare. 
Justering sker 2019-12-04, kl. 08.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000324 
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Fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.  

 

 

  

Beslutsnummer 

§ SBN 2019-000325 
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Information från Revisionskontoret 

 

Ärendebeskrivning  

Bill Johansson, ordförande för Revisionen och Andreas Ekelund, revisionschef informerar om 

uppdraget som Revisionskontoret har gällande granskningar av nämnderna samt hur arbetsåret ser ut 

för revisionskontoret. Deltog gjorde även Nils-Gunnar Blanc, Lennart Gabre, Bo-Lennart Bäcklund 

samt Thomas Gustafsson.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

 

  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000326 
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Detaljplan för Byttorp: Byttorpshörn 1 
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2016-001481 
 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen med tillägget: byggnaderna ska 
utformas med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till dess läge intill ett viktigt urbant stråk 
utpekat i kommunens översiktsplan.  
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden 
prövar möjligheten att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-01-
19 i beslut § 8 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
 
Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs utvidgades planområdet till att inbegripa även 
fastigheterna Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats och att det finns nya 
riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs 2012 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i 
beslut § 208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt planärende för ovan berörda 
detaljplaneområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 41 att godkänna att förvaltningen går vidare 
med föreslagna volymer i form av sex våningar till samråd. 
 
Planchefen beslutade 2017-02-22 via delegation i beslut § Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden 1 mars – 10 april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut § 58 att skicka detaljplanen på granskning. 
Granskningen pågick under tiden 29 mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett 
utlåtande.  
 
Byttorpstå 1 och 2 bröts därefter ut ur planarbetet och har antagits av Kommunfullmäktige. För aktuell 
del vid Byttorpshörn 1 beslutades att de ändringar som gjordes krävde att förslaget skickades ut på en ny 
granskning.  
 
Granskning 2 av detaljplanen för Byttorpshörn 1 m.fl. har pågått under tiden 2 juli 2019 - 1 september 
2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 
 
Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen med 
tillägget: byggnaderna ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till dess läge 
intill ett viktigt urbant stråk utpekat i kommunens översiktsplan.  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000327 

 



Beslutsdatum  Sida 7 (63) 
2019-11-28  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Lars-Gunnar Comén (M) föreslår att nämnden ska anta detaljplanen, enligt liggande förslag.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Lars-Gunnar Coméns (M) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
 
Ja: Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Maria Oscarson (S), Maj-Britt Eckerström 
(C), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Jolly Bou Rahal (M), Hans Thonander (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart 
Malmerfors (KD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
(M) och (KD) reserverar sig mot tilläggsförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 

Antagandehandling 2019-11-14 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut 

Kommunens anslagstavla 
 
  



Beslutsdatum  Sida 8 (63) 
2019-11-28  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl 
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2018-000756 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. Genomförandet 
av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-15 i beslut § 436 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl.   
 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-10-25 i beslut § 254 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
2019-10-02 beslutade planchefen i beslut § Pl 2019-002244 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 oktober – den 25 oktober 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns 
för granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande 
miljöpåverkan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 

Handling Datum Notering 
Plankarta 2019-11-28  
 
Planbeskrivning 2019-11-28  
 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000328 
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Detaljplan för Centrum: Vile 7, m.fl. 
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2016-001777 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-15 § 398 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Centrum, Vile 3 och 4.  
Begäran grundar sig på att AB Sparreallén 2016-10-04 har kommit in med en planbeskedsbegäran om att få 
ändra planen för att genomföra en påbyggnad med två våningar, och förtäta kvarteret längs med 
Kvarngatan.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 § 109 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Centrum, Vile 7. Planarbetet behöver samordnas med redan pågående planer i 
samma kvarter.   
Begäran grundar sig på att Sparbanken Sjuhärad AB 2018-10-02 har kommit in med en planbeskedsbegäran 
om att få ändra planen för att genomföra en påbyggnad med två våningar.  
 
Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under vintern.  
Platsen ligger längs med Allégatan i stadskärnan och ger möjlighet att genom förtätning att utveckla 
fastigheten. Under planarbetet studeras tillkommande bebyggelse och höga krav ställs på gestaltning och 
skala.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen och lägga 
den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2019-11-28  
 
Presentation till nämnden 2019-11-28 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000329 
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Detaljplan för Lundby: Armbåga 3 (Ålgårdsvägen 21) 
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2019-001212 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet avslutas och 
sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked att anlägga ny restaurang på fastigheten Armbåga 3 i Knalleland inkom i juni 
2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-28 i beslut § 451 att avslå ansökan om planbesked 
eftersom det pågår en strategisk planering i hela Knallelenad som Kommunstyrelsen bedömer 
har högre prioritering.  
 

Gällande detaljplan 

För området gäller detaljplan P950, som fick laga kraft 1998. Syftet med planen var att ändra 
användning för den före detta mässbyggnaden till handel samt att tillåta idrottsändamål och 
föreningsverksamheter inom en del av fastigheten Armbåga 3. Gällande detaljplan anger 
parkering för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  

Översiktsplanens riktlinjer för området är blandstad. Restaurangverksamheter ingår i det och ansökan är 
därmed förenlig med översiktsplanen. Det pågår dock planering av Knalleland som tar ett bredare tag och 
utvecklar en ny struktur för området. Innan detta arbete är klart bör inte planbesked ges, då användningen 
enligt ansökan kanske inte passar in i den nya planerade strukturen. Frågor om föroreningar från 
textilindustri och parkering behöver utredas närmare.  
 
Vid 100-årsflöde i Viskan påverkas området negativt. Detta är något som är viktigt att utreda närmare innan 
det sker ytterligare planläggning.  
 
Utbyggnadstrategin beskriver Knalleland som en stadsdel där förtätningsarbete pågår och bedöms rymma 
många bostäder som kan bli en del av centrala staden. Bebyggelsen kan fungera i en blandstad med olika 
bebyggelse och funktion. Restaurang med drive in är trafikalstrande och kan därför på sikt vara olämplig, 
det får den övergripande planeringen visa.  
Kommunstyrelsen har i sitt beslut gett avslag till planansökan på grund av att det redan pågår en strategisk 
plan för hela Knalleland som har en högre prioritering. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i 
Kommunstyrelsens beslut.  
 
Beslutsgång  

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden negativt 
planbesked samt att ärendet avslutas, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000330 
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Beslutsunderlag 

Handling Datum Notering 
 
Beslut 2019-10-28 § 451 
Projektbeskrivning 2019-06-19  
Skiss 2019-06-19 Parkeringslösning 
Fasadritning 2019-06-19 2 sidor 
Planritning 2019-06-19  
Situationsplan 2019-06-19  
Ansökan 2019-06-19 Gustav Pokorny 
 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Detaljplan för Centrum: Fastighet: Flundran 4 
  
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2018-001357 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet avslutas och 
sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Ärendebeskrivning 

Fastigheten Flundran 4 har varit föremål för planbesked tidigare. Ingen ny information har 
tillkommit i ärendet som föranleder att Kommunstyrelsen omprövar beslutet. 
Kommunstyrelsen är därför i dagsläget inte beredd att tillstyrka planuppdrag.  
 
Beslutsgång  

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden negativt 
planbesked samt att ärendet avslutas, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Yttrande från Kommunstyrelsen 2016-10-03 
Yttrande från Kommunstyrelsen           2019-08-30 
 
Upplysningar 

Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Serneke Projektstyrning AB 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000331 
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Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 
 
Föredragningslista: 4.1. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattsson informerar om pågående projekt i staden. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000346 
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Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 5.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Ingen besökare på nämndens frågestund idag. 
 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000347 
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Rapport från ledamöterna 

 
Föredragningslista: 6. 
 

 
Ärendebeskrivning  
Ingen rapport från ledamöterna idag. 

 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000348 
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Information från förvaltningen  

 

Föredragningslista: 7.1 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

7.1.1. Samhällsbyggnadschef Jonas Ward informerar bland annat om medarbetarenkäten som genomfördes 
hösten 2019 i förvaltningen. Den genomförs vartannat år. Resultatet var bra, och 100 % av de anställda 
svarade. En tjänstemannagrupp tillsammans med Jonas har besökt olika kommuner för att se hur man har 
hanterat stora stadsutvecklingsprojekt. Detta som en förberedelse inför omvandlingen av Gässlösa. 
Budgetförutsättningarna inför 2020 gicks igenom översiktligt mot bakgrund av förslag i kommunfullmäktige 
om justeringar i nämndens kommunbidrag år 2020. 
Plan- och Bygglovschef Michaela Kleman informerar om att vissa planer inte kommer att vara klara 2019, 
som tidigare planerats. Dessa kommer upp i början av nästa år istället för i december. Följaktligen kommer 
vi inte att uppnå det antal planerade bostäder under 2019 som var målet. Bedömningen är att vi kommer att 
uppnå 1030 bostäder, målet för 2019 var 1100 bostäder. 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000349 
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Remiss: Borås stads Strategi för parkering i Borås 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00266 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Strategi för parkering i Borås” och att anta 
förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på ”Strategi för parkering i Borås” och tillstyrker dokumentet.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att medverka till en långsiktig och hållbar 
parkeringspolitik genom att effektivisera och samnyttja mark i den centrala delen av staden. Parkering är ett 
kraftfullt styrmedel som kommunen själv har ansvar för och strategin är ett bra stöd för alla aktörer i staden.  

Samhällsbyggnadsnämnden önskar ett förtydligande om prioritering mellan de utpekade platserna. Vidare 
önskar Samhällsbyggnadsnämnden en tydligare nuläges- och behovsbeskrivning om parkeringssituationen, 
där både befintligt och framtida antal parkeringar bör framgå. Detta behövs för att kunna ta ställning till 
olika planförfrågningar och markanvändningar. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker remissen samt godkänner upprättat 
yttrande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag yttrande  
Missiv 
Strategi för parkering i Borås 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000350 
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Sammanträdestider 2020 
 
Föredragningslista: 9.1 
Ärendenummer Ciceron: 2019-00326 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestiderna för 2020, med en 
ändring, heldag med budgetarbete i april 2020 flyttas till den 15 april. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås sammanträda följande datum år 2020: 
 
30 januari, torsdag  
27 februari, torsdag 
26 mars, torsdag 
23 april, torsdag 
28 maj, torsdag 
25 juni, torsdag 
20 augusti, torsdag 
17 september, torsdag 
22 oktober, torsdag 
19 november, torsdag 
17 december, torsdag 
 
I bilagd mötesagenda presenteras även förslag för presidiets mötestider.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden hålls i Samhällsbyggnadsnämndens stora 
sessionssal, våning 7, Stadshuset, Kungsgatan 55. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna sammanträdestiderna för 
2020 med en ändring, heldag med budgetarbete i april 2020 flyttas till den 15 april, och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 

Beslutsunderlag  
Förslag till Mötesagenda 2020 för Samhällsbyggnadsnämnden och presidium  
 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000351 
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Månadsuppföljning, oktober 2019 
 
Föredragningslista: 9.2 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00320 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för oktober samt att sända denna 
till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet oktober 2019.  
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för 
oktober och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Förslag Månadsuppföljning, oktober 2019 
 
Beslutet skickas till: 

Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000352 
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Samhällsbyggnadsnämndens studieresa 2019 
 
Föredragningslista: 9.3 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00274 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utbetalning för förlorad arbetsförtjänst och arvode för 
studieresan.  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerade nämnden vid sammanträdet 2019-08-29 om planerad studieresa, § SBN 
2019-000240. Vid sammanträdet i september 2019-09-19 fick nämnden information om resmål och 
genomgång av program inför resan, § SBN 2019-000275. Studieresan ägde sedan rum 21-22 oktober 2019 
med destination Göteborg och Köpenhamn. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens studieresa hade temat stadsutveckling. Nämnden hade därför bjudit in 
deltagare från andra presidier i Borås Stad och utvalda tjänstemän från kommunens förvaltningar inom det 
berörda området.  
 
Enligt § 9 i ” Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022” har förtroendevald 
möjlighet att uppbära förrättningsarvode för bland annat g) inspektion eller studiebesök inom det egna 
förvaltningsområdet. Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av 
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden.  
 
Beslutet gäller deltagande ledamöter från Samhällsbyggnadsnämnden enligt gällande bestämmelser 
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022”. 
 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna utbetalning för förlorad 
arbetsförtjänst och arvode för studieresan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
Program för Samhällsbyggnadsnämndens studieresa 2019 
Deltagarlista 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000353 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 10.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00350 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 
 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 
eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet 
och fatta beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga delegationslistorna till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-10-01 – 2019-10-31 
Delegationslista BI 2019-10-01 – 2019-10-31 
Delegationslista SB 2019-10-01 – 2019-10-31 
Delegationslista PL 2019-10-01 – 2019-10-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
  

Beslutsummer 

§ SBN 2019-000354 
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