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Plats och tid  
2020-08-20, kl. 13.20-19.04 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, Stadshuset  

Omfattning  
§§237-266 

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)   på distans, från 18.14, jäv §240 
Lennart Malmerfors (KD) på distans, jäv §240   
Kristian Silbvers (SD) 
Georg Guldstrand (M) ersätter Jolly Bou Rahal §240, jäv §250 
Hans Thornander (KD), ersättare på distans, ersätter Lennart Malmerfors §240 

Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare på distans 
Therése Björklund (S), ersättare på distans 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare på distans 
Bengt Belfrage (C), ersättare på distans 
Bengt Wahlgren (L), ersättare,  på distans    
Emma Glad (M), ersättare, på distans, 14.24-16.26   
Hans Thornander (KD), ersättare på distans    
Jonas Ellerstrand (SD), ersättare på distans  

Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Julia Goffe, nämndsekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef Niklas Lund, bygglovsarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Elin Hegg, utvecklingsledare 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Sara Danfelter, ekonom  
Leila Bonnier, planarkitekt  Anton Löberg, planarkitekt 
Lisa Marklinder, planarkitekt  Mattias Nilsson, planarkitekt 
Helena Persson Johansson, byggnadsinspektör Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt Sara Eklund, byggnadsinspektör 
Alisa Zetterström, bygglovsarkitekt, på distans Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt 
Emelie Stenhammar, praktikant  Mohamed Ali Mohamed, praktikant 
Erika Eliasson, praktikant, på distans  Samuel Norberg, praktikant, på distans 
Andreas Holmqvist, mätingenjör  Clara Bodin, bebyggelseantikvarie 
Zilka Cosic, planarkitekt  Magnus Axén, AV-tekniker från Office Management 
Tobias Rydlinge, IT/GIS-ingenjör  Olof Olsson, geodatachef 
   

Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 18.27 - 18.45 för politisk beredning i partigrupperna. 
  



Beslutsdatum  Sida 2 (62) 
2020-08-20  

  
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Justering och anslag  
Lars-Gunnar Comén utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Bengt-Arne Bohlin 
utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-25 kl. 13.00. 
Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-08-25 – 2020-09-16. 
 

 
  

 
 
 
 

  

Underskrifter 

______  ________________________________     ________________________________________
  
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Lars-Gunnar Comén, justeringsperson 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000237 

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)   
Kristian Silbvers (SD) 
Georg Guldstrand (M)  ersätter Jolly Bou Rahal §240 
Hans Thornander (KD) ersätter Lennart Malmerfors §240 
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Val av justeringsperson 
 

 
 
 
 
  

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000238 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lars-Gunnar Comén utses att tillsammans med mötesordförande justera och Bengt-Arne Bohlin utses till 
dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-25 kl. 13.00 



Beslutsdatum  Sida 5 (62) 
2020-08-20  

  
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 
  

 

Fastställande av föredragningslista 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000239 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med förändringen att ärende 8, 
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:119 utgår.  
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Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera, 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000240 

 
Ärendenummer: BN 2016-001153 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 § 361 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Solhem 1 med bostadsändamål på båda 
sidor om Syster Toras väg, i stadsdelen Östermalm. Sökanden HSB Göta AB fick positivt 
planbesked med upplysning om att det behövdes en översiktlig utredning angående trafik, natur, 

gestaltning och parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 § 172 att ge positivt planbesked för bostäder 
även inom grannfastigheten Solhem 4, Östermalmsgatan/Ekenäsgatan samt att planarbetet för 
Solhem 4 skulle ingå i det pågående planarbetet för Solhem 1. Förslaget inkom av AB Bostäder 
och är enligt kontorets rekommendationer med bebyggelsen på redan asfalterade yta och garage 
under marken på suterrängvåning. Trafikutredningen bedömde att trafiksituationen är robust 
för fler bostäder i området. Naturinventeringen konstaterade att det fanns värdefulla 
naturelement samt att en grönkorridor går bland annat norr om Syster Toras väg genom 
planområdet.  

HSB Göta har under våren 2020 omarbetat sitt förslag med hänsyn till de utpekade 
grönområdena. Planarbetet fortsätter med framställning av samrådshandlingarna och 
förtydliganden i genomförandefrågor. 
 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-08-20 Information 

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. 

Jolly Bou Rahal (M) och Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i 
ärendet.  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Sökanden Solhem 1 och Solhem 4 
 Fastighetsägaren Solhem 1 
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Detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23  
 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000241 

Ärendenummer: BN 2018-299 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva 
tomtindelningsplan och ändra gällande detaljplan för rubricerat område i Borås Stad i syfte att pröva 
byggrätter för bostäder. 

Fastigheten omfattas av detaljplan P137, som vann laga kraft 1941-02-28 vilken anger användningen 
Gata/Parkering och Tomtindelningsplan från 1949-04-29. 

Begäran grundar sig på att exploatör Roseniigatan på Byttorp AB, c/o Anders Arvidsson 2018-
03-01 har kommit in med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen från allmän platsmark 
till bostadsändamål. 

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

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation  2020-08-06 
 

 

   
  

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

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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Detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 15, m.fl.  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000242 

 
Ärendenummer: BN 2019-1280 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
gällande detaljplan för rubricerat område i Borås Stad i syfte att möjliggöra byggrätt för bostäder genom att 
upphäva fastighetsindelningsbestämmelse för Järven 4, 15 och 16. 

Fastigheten omfattas av detaljplan P402, som vann laga kraft 1973-0-30 vilken anger användningen Bostäder 
men också en Tomtindelningsplan från 1931-10-14 som behöver upphävas för att möjliggöra nya bostäder. 
 
Begäran grundar sig på att exploatör Urban Gustafsson 2019-07-01 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att upphäva tomtindelningsplan och möjliggöra bostäder.  

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

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering  
Presentation 2020-08-06 
 

 

   
  

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

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19 

Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 
Ärendenummer: BN 2018-1754 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-09 § 171 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Räveskalla 1:19.  

Begäran grundar sig på att privata fastighetsägare 2018-10-29 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att omplacera gällande u-område (avsett för 
ledningar under mark). Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en byggrätt för 
ett enbostadshus.   

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

Fastigheten, Räveskalla 1:19 ligger i stadsdelen Sjömarken intill Viaredssjön cirka 6 kilometer 
väster om Borås stad. Enligt översiktsplanen är Sjömarken är en ort av lokal betydelse och 
området ligger i ett utvecklingsstråk som ska binda samman Borås stadskärna med Sandared. 
Under planarbetet studeras att den nya bebyggelsen passar in i områdets karaktär. Detaljplanen 
kommer möjliggöra ett enbostadshus.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation  2020-08-20 

 

 

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

Beslutet skickas till: 

   
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000243 
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Remiss: Energi- och klimatstrategi 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000254 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-281 
 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen Energi- och klimatstrategi och översända bilagt 
yttrande till Miljö- och konsumentnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit Energi- och klimatstrategi på remiss från Miljö- och 
konsumentnämnden. Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska 
utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda 
samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås 
Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag. 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som skickas på remiss nu innebär 
den första revideringen. Förslaget på den reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och 
förändringar: 
 

 

 

 

• Klimatanpassning - arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i förändring för att minska riskerna 
och lindra konsekvenserna av klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 
• Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019 ligger till grund för 
revideringen. Budgeten innebär att utsläppen av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 
intensifiering av våra insatser. 
• Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga mindre detaljstyrning och större 
fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till handling. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till den nya strategin och det intensifierade arbetet. Energi- och 
klimatstrategin är en ambitiös strategi som kommer kräva resurser, tid och kunskap för att genomföras.  

Att strategin är framtagen med ett tillitsperspektiv innebär att strategin är mindre detaljerad och specifik än 
den tidigare versionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på tillitsperspektivet, men understryker 
att det ställer ännu högre krav på nämnder och förvaltningar att omsätta strategin i konkreta åtgärder. 
Strategin ska kopplas ihop med en åtgärdsbank. Nämnder och förvaltningar lägger till åtgärder och väljer ut 
åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. Det är därför ett viktigt uppdrag för nämnd och 
förvaltning framöver att ta fram och konkretisera dessa åtgärder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar idag redan aktivt med både att minska klimatpåverkan, genom t.ex. 
att främja hållbart resande i detaljplaner, och med klimatanpassning i fysisk planering. Flera viktiga underlag 
som håller på att tas fram av och i samarbete med andra förvaltningar, t.ex. en skyfallskartering och en 
parkeringsstrategi, kommer vara viktiga i arbetet i dessa frågor.  
 

 

Ett sätt att ytterligare lyfta dessa frågor i den fysiska planeringen framöver skulle kunna vara att ta fram en 
struktur för att prioritera detaljplaner i verksamhetsplanen som aktivt främjar klimatarbetet och aktörer som 
arbetar med hållbarhet. 
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Strategin pekar även på stadens möjlighet att påverka det privata fastighetsbeståndet att bli mer 
klimatanpassat. Mycket av bygglovsprocessen styrs dock i lag och det finns begränsade möjligheter för en 
kommun att ställa hårdare krav. Istället kan Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuda information och 
kunskap till exploatörer kring klimatanpassning och byggnation för minskad klimatpåverkan, och samverka 
med till exempel energi- och klimatrådgivningen för stöd till privata byggherrar. 
 

 

 

 

 

  
  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv 
Energi- och klimatstrategi - remissversion 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker remissen. Kristian Silbvers (SD) 
lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att nämnden avstyrker remissen. 

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Miljö- och konsumentnämnden 
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Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000255 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-289 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Följande handlingar undantas från tillgänglighetskravet för Samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av 12 § 
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: 
- Inkomna handlingar 
- Sammansatta filer med inkomna och upprättade handlingar 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens webbdiarium och Ciceron Assistent 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade 2020-05-15 beslut om undantag från lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service och uppmanade nämnderna att ta ett liknande beslut för att få samsyn inom Borås Stad före 23 
september 2020. 
 

 

 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 2018:1937 i kraft. Lagen 
genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 från den 26 oktober 2016 om 
tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs 
även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 
tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver 
ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. Lagens tillämpningsområde omfattar 
statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda 
organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer 
tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning. 

 Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

 Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media 
(video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. 

Med anledning av ovanstående ser Samhällsbyggnadsförvaltningen ett behov att se över hantering av filer 
kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. I lagen om tillgänglighetsanpassning finns ett undantag för 
oskäligt betungande anpassning. Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland 
annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade 
kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen, i enlighet med Kommunstyrelsens bedömning, att 
inkomna handlingar till förvaltningen ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte påverka hur handlingar skickas in till Staden eller hur de 
formaterats eller framställts. De handlingar som förvaltningen framställer själva ska dock anpassas till de nya 
kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med 
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inkomna handlingar och egenupprättade.  Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas 
också tillgänglighetskravet.  
 

 

De handlingar som inkommer till Samhällsbyggnadsförvaltningen och diarieförs i ärendehanteringssystemet 
Ciceron publiceras även i Stadens webbdiarium, och därmed föreslås även att Webbdiariet och Ciceron 
Assistent undantas från tillgänglighetskraven. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att undanta inkomna handlingar, 
sammansatta filer med inkomna och upprättade handlingar och Samhällsbyggnadsförvaltningens 
webbdiarium och Ciceron Assistent från tillgänglighetskravet, och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
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Utseende av ställföreträdande förvaltningschef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000256 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-381 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse administrativ chef Josefine Nyman som ställföreträdande 
förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 1 september 2020.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-15 § 246 att revidera sin delegationsordning och stryka punkten om 
att utse ställföreträdande förvaltningschef. Detta innebär att nämnderna har rätt att utse en ställföreträdande 
förvaltningschef om de så önskar, för ställföreträdarskap på kortare än sex månader. Om en 
ställföreträdande förvaltningschef ska tjänstgöra längre än sex månader är det Kommunstyrelsen som tar 
detta beslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att administrativ chef Josefine Nyman 
utses till ställföreträdande förvaltningschef, för tjänstgöring vid ordinarie förvaltningschefs eventuella 
förhinder eller frånvaro på kortare tid än sex månader.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att utse administrativ chef Josefine 
Nyman som ställföreträdande förvaltningschef och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
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Månadsuppföljning, juli 2020 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000257 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-376 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet juli 2020. Nämndens 
och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, juli 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner månadsuppföljningen för juli och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Riskanalys 2021 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000258 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-378 
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Riskanalys 2021 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
 

 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: 

· Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

· Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

· Minimera risker, säkra system och rutiner 

· Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

· Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

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 nämnderna att göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen regi som 
ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag Riskanalys 2021 SBN 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner Riskanalys 2021 och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Intern kontrollplan 2021 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000259 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-379 
 

 

 

 

 

  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2021 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, 
och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och 
processer.  

Beslutsunderlag 
Förslag Intern kontrollplan 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner Intern kontrollplan 2021 och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Budget 2021:1 
 

 

  

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000260 

Ärendenummer: Ciceron 2020-377 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2021:1 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

- Samhällsbyggnadsnämnden vill möjliggöra utökat deltagande i förvaltningsöverskridande planering 
och projekt och ansöker om utökat kommunbidrag med 2 000 tkr för 2021. 

Ärendebeskrivning 
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. 

Borås fortsätter att växa och förtätas vilket medför stort behov av nya och reviderade detaljplaner. För 
Samhällsbyggnadsnämnden innebär detta att budgeten 2021 har ett fokus på en effektiv och rättssäker 
detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 850 bostäder samt planer för kommunal service. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i budgeten 2021 förändrat större delen av de mått och indikatorer som ska 
följas upp under året. Genom att fokusera på övergripande mål och viktiga kvalitetsindikatorer för att uppnå 
dessa mål är budgeten nu mer anpassad till den tillitsbaserade styr- och ledningsmodell som implementeras i 
Borås Stad. 

Under 2021 läggs fokus på kundnöjdhet och resultaten från regelbundna kundundersökningar riktade mot 
företag blir en viktig del för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2021 planeras för att även genomföra 
kundundersökningar gentemot privatpersoner som varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Fokus läggs även på interna undersökningar, Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en plats där 
medarbetarna trivs och känner stolthet att vara en del av. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ligga i framkant när det gäller digitaliseringen inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av digital teknik förväntas att delar av processerna i högre grad kan 
automatiseras och effektiviseras med målet att det ska ge största möjliga nytta för kunden.  

Coronapandemin som drabbat världen under 2020 har inte lämnat någon oberörd. 
Samhällsbyggnadsnämnden har dock hittills drabbats lindrigt, både vad gäller medarbetarnas sjukfrånvaro 
samt ekonomiska konsekvenser då byggandet ändå hållit en jämn nivå. Under 2021 finns risk att 
kommunbidraget minskar ytterligare på grund av osäkerhet kring de generella statsbidragen. 

I ett nationellt perspektiv finns tecken på att de senaste årens kraftiga uppgång inom bostadsbyggandet nu 
visar på en något svalare byggkonjunktur. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de 
privata lokalinvesteringarna bedöms minska under 2021 enligt ett flertal prognoser. Antalet bygglov med 
stora intäkter från planavgifter förväntas minska under 2021 utifrån konjunkturförsvagning och då det inte 
längre finns så många lediga industritomter. Detta påverkar både plan- och bygglovsavdelningen och 
geodataavdelningen som tillsammans beräknar minska intäkterna med 1 500 tkr. För att kompensera för 
minskade intäkter från planavgifter i bygglov behöver fokus i verksamhetsplanen 2021 ligga på 
exploatörsplaner snarare än kommunala planer, då kommunala planer inte genererar intäkter när de tas 
fram. Detta innebär färre detaljplaner för kommunal service och kommunala markanvisningar.  
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För att kompensera för ökade kostnader som inte täcks av kommunbidraget ställs flygfotograferingen in 
under 2021. Konsekvensen av detta blir försämrad ajourhållning av kartdatabasen samt att användbarheten 
minskar och leveranstiden ökar då varje uppdrag måste mätas separat. Om flygfotograferingen inom 
kommunen under en längre tid inte genomförs uppstår till slut ett enormt ajourhållningsbehov att täcka in. 

Allt fler kommuner går över till att tillämpa en sakersättningstaxa för sin bygglovsverksamhet i syfte att de 
sökande bär de kostnader som genereras för den typ av bygglov man ansöker om. Parallellt med beslut om 
budget 2021:1 kommer Samhällsbyggnadsnämnden även ta ställning till ett förslag om att börja tillämpa 
sakersättningstaxa. Om nämnden ställer sig bakom taxeändringen kommer det att biläggas till 
budgetförslaget och vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under senare tid tagit ett allt större ansvar för förvaltningsöverskridande 
planering och projekt inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Till exempel kan 
kommunfullmäktigeuppdraget om Staden vid parken nämnas, samt framarbetandet av förslag på styrning 
och ledning av stadsomvandlingen i Gässlösa. 

Behovet inför kommande år bedöms öka ytterligare, då nämnden ser behov av att tillsammans med övriga 
berörda förvaltningar genomföra en processkartläggning av samhällsbyggnadsprocessen, samt att etablera 
strukturskissen som ett kompletterande arbetssätt för Borås stad i mellanrummet mellan översiktlig 
planering och detaljplanering. Allt fler tillväxtkommuner i Sverige arbetar på motsvarande vis för att 
samordna en stor och komplex uppsättning planeringsfrågor. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill möjliggöra utökat deltagande i förvaltningsöverskridande planering och 
projekt och ansöker om utökat kommunbidrag med 2 000 tkr för 2021. 
 

 

 

 

 
 

  

Beslutsunderlag 
Budget 2021:1 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner Budget 2021:1 och ansöker om 
utökat kommunbidrag med 2 000 tkr för 2021, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000261 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-380 
 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända taxan till Kommunfullmäktige i form av bilaga till budget 
2021. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

- Taxan för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med föreliggande förslag att 
gälla från och med den 1 januari 2021. 

- Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår därefter besluta att ändra avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. Utgångsåret är oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, på uppdrag från nämnden, under våren arbetat fram en uppdatering 
och nytt förslag på taxa för nämndens verksamhet. I den nya taxan är avgifterna för bygglov och inspektion 
föreslagna att ändras till en sakersättningstaxa med fasta priser för olika åtgärder. Övriga delar av taxan har 
endast uppdaterats och reviderats på mindre punkter. En helt ny del med fastighetsrättsliga åtgärder utförda 
av lantmäteriavdelningen har tillkommit, då det tidigare inte funnits någon taxa för detta.  I förlängningen 
ser förvaltningen ett behov att uppdatera även andra delar av taxan för att få en enklare och tydligare taxa.   

Samhällsbyggnadsnämndens nya taxa ska omfatta avgifter för bygglov- och anmälningsärenden, avgifter för 
planbesked, områdesbestämmelser och detaljplaner, kart- och mätverksamhet samt fastighetsrättsliga 
åtgärder utförda av lantmäteriavdelningen. 
 

 

 

Kommunens rätt att ta ut avgifter för plan- och bygglovsverksamhet framgår av kommunallagen och plan- 
och bygglagen (PBL) kapitel 12. Enligt kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, självkostnadsprincipen. 
Kommunen får inte ta ut en avgift som överstiger den genomsnittliga självkostnaden för ärendets 
handläggning.  

En ny taxa gör Samhällsbyggnadsnämnden mindre sårbar ekonomiskt och varje ärendetyp kan finansiera sig 
själv. Den ändrade utformningen av taxan ger även en rättvisare prissättning för sökanden och en bättre 
kostnadstäckning för verksamheten. I nu gällande taxa tar ärenden med större ytor en stor del av de övriga 
ärendenas kostnader. Det innebär att i gällande taxa subventioneras privatpersoners mindre projekt av 
företags stora etableringar.  Det nya förslaget innebär att varje ärendetyp tydligare bär sina egna kostnader 
för handläggning. I praktiken innebär detta också att med det nya taxeförslaget blir de ”större” ärendena 
billigare och att de ”mindre” ärendena blir något dyrare.  

Nu gällande taxa bygger på SKR:s gamla underlag för konstruktion av PBL-taxa, som kom i samband med 
att ny plan- och bygglagstiftning infördes 2011. Taxan reviderades senast 2013-06-19. Princip i nu gällande 
taxa för att räkna ut avgifterna är baserad på yta. SKR:s underlagsmall från 2011 är formelbaserad och 
avgifterna räknas fram enligt formeln: Faktor*mPBB*N. Faktorernas storlek baseras på area och 
justeringsfaktorn N som ska anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Den allmänna 
prisutvecklingen avspeglas i milliprisbasbeloppet, mPBB. SKR:s taxeunderlag från 2011 gav upphov till 
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många frågor och SKR gjorde därför en större omarbetning 2014 av underlaget med syfte att få ett tydligare 
och mer transparent material. 
 

 

 

En handläggningskostnad per timme är framräknad för plan- och bygglovsavdelningen för att få en enhetlig 
och enklare debitering.  

Avgifterna i taxan kan justeras på nämndnivå genom indexuppräkning. Det förutsätter att taxan innehåller 
bestämmelser om hur det ska ske. Beslutet innehåller ett förslag att Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att får besluta om en justering. Handläggningskostnaden per timme justeras då i 
förhållande till förändringen i valt index. Det påverkar nivån på de avgifter som baseras på antal timmar 
handläggningstid. Indexuppräkning kommer ske med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerad på SKRs webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
Justering av övriga delar i taxan sker automatiskt genom prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring, milliprisbasbeloppet (mPBB) samt i enlighet Lantmäteriets föreskrifter till förordningen 
(1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar med år 2020 som utgångsår.  

Plan- och bygglovsavdelningen 
En handläggningskostnad per timme är framräknad för plan- och bygglovsavdelningen för att få en enhetlig 
och enklare debitering. Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en 
handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av två eller tre olika delar – 
lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella myndighetsspecifika kostnader. 
Handläggningskostnaden per timme är framräknad till 1 152 kronor per timme 2021.  
 
Bygglov och anmälan 
Taxan för bygglov och anmälningsärenden innehåller en fast prislista som gör den kundvänlig. Det förenklar 
också arbetet internt då enskilda uträkningar vid förfrågning om kostnader och vid beslut om avgift inte 
längre behöver göras. I nuvarande taxa beräknas avgiften i varje enskilt ärende och det kräver en stor 
arbetsinsats av personal i varje enskilt ärende. Taxan är idag inte transparent eller förutsägbar och därmed 
mindre kundvänlig. Taxans konstruktion lämnar också utrymme för viss godtycklighet och oskäliga avgifter.  
 

 

 

 

Förslag på ny taxa för ärenden kopplade till bygglov baseras på att en handläggningskostnad per timme 
räknats fram och att den genomsnittliga tiden för handläggning av varje ärendetyp uppskattats. Tidsåtgången 
multiplicerats sedan med handläggningskostnaden per timme som ger avgiften.  
Den nya taxan blir tydligare och det blir enklare att förutse vad kostnaden för ett ärende blir eftersom 
prisintervallerna och avgiften för respektive prisintervall är fast. I bilaga uträkning taxetabeller och 
tidsåtgång framgår förekommande ärendetyper och dess kostnader. 

Vid framtagande av taxan har jämförelser gjorts med andra kommuner för att säkerställa att Borås stad inte 
avviker nämnvärt i något avseende. Jämförelsen är generaliserad då kommunerna har olika förutsättningar 
och innehåll för respektive tjänst. Jämförelsen är gjord med några kommuner i Göteborgsregionen 
(Mölndal, Kungsbacka och Göteborg) och även Norrköping och Södertälje. Valen har gjorts utifrån att vi 
tidigare blivit jämförda och/eller är liknande i storlek. Jämförelsen visar att Borås stad ligger en 
jämförelsebar nivå och oftare något mer under än över snittet.  

Det nya förslaget till taxa har jämförts med den nu gällande taxan, genom att avgifterna för bygglov- och 
anmälningsärenden i tertial 1 år 2020 jämförts. Den visar på att intäkterna ökar med den nya taxan. 

Jämförelsen är gjord genom att avgifterna för beslut under tertial 1 2020 har jämförts med vad de besluten 
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skulle genererat för avgift med nya taxan. Den nya taxan är för 2021 års nivåer. Förutsatt att fördelningen av 
ärendetyp och volymen av ärenden är den samma nästa år, skulle detta innebära en ökning av intäkterna 
med cirka 547 000 kronor för tertial 1, vilket motsvarar 10,5 %. Pandemin har dock sannolikt haft en 
påverkan på dessa siffror då antalet ansökningar varit högre under tertial 1 än tidigare år, varav huvuddelen 
utgjorts av ansökningar från privatpersoner. Därför bör viss försiktighet vidtas vad gäller i vilken 
utsträckning dessa siffror kan användas för att beräkna intäktseffekten inför kommande år. 
 

 

En förändring i det nya förslaget gentemot de gamla gäller avgiften för ansökningar om förhandsbesked. 
Den befintliga taxan står inte i rimlig proportion till kommunens nedlagda kostnader vid en prövning av ett 
förhandsbesked. Vid förhandsbesked involveras i många fall ett stort antal komplexa frågor där flera 
kompetenser och verksamheter deltar i handläggningen. 

Detaljplaner 
För planverksamheten består intäktssidan av två delar (bortsett från plankonsulter): en planavgift som tas ut 
i samband med givet bygglov och en timdebitering som faktureras i samband med framtagande av 
detaljplaner (enligt upprättat plankostnadsavtal). I tertial 1 2020 genererade planavgifterna vid bygglov ca 
3 miljoner kr, medan timdebiteringen genererade 941 474 kr. Timdebiteringen bedöms utgöra ungefär 
16,5% av intäkterna, baserat på helår 2018, 2019 och tertial 1 2020. 
 

 

 

 

I förslaget är planavgiften vid bygglov inte ändrad utan den samma som i nu gällande taxa, med undantaget 
att det är en fast kostnad för en- och tvåbostadshus. Förtydligande i text om hur avgifter för 
plankostnadsavtal och dess principer är gjorda. Upphävande av fastighetsplan föreslås få en fast kostnad.  

Intäkterna för timdebitering vid handläggning av planer kommer att öka då handläggningskostnaden per 
timme höjs, från i genomsnitt 924 kr per timme till en fast kostnad på 1152 kr per timme. Eftersom 
handläggarna med nuvarande taxa har olika tidsersättning beroende på löneintervall så har det 
genomsnittliga antalet fakturerade timmar uppskattats. Beräknad intäkt med nya taxan har sedan räknats ut 
genom att antalet fakturerade timmar tertial 1 2020 (1019 timmar) har multiplicerats med den nya taxans 
handläggningskostnad per timme (1152 kr). Intäkterna för timdebiteringen beräknas då öka med 232 414 kr 
för tertial 1 i och med nya taxan, vilket motsvarar 5,7 % av planintäkterna (exklusive plankonsulter). 

Planbesked 
Avgifterna för planbesked är justerade och förtydligade. I kommunens gällande taxa finns tre nivåer på 
avgift för planbesked, enkel, medelstor eller stor åtgärd. I praktiken har det varit svårtolkat hur dessa ska 
användas. I nya förslaget har därför det förtydligats för hur de olika nivåerna ska tolkas. Nivåerna har fått 
benämningen enkel, normal och komplex åtgärd och baseras i större grad på åtgärdens komplexitet och 
innehåll, och därmed tidsåtgång för beredningen av ärendet, än storlek i kvadratmeter. Avgifterna för de 
olika stegen är i princip på samma nivåer. För planbesked i jämförelse med andra kommuner ligger vårt 
förslag högre för normala och komplexa besked.  

Geodataavdelningen 
Taxan är endast förändrad i kostnad för enkla kartor. Avgiften för den enklaste typen av kartor var tidigare 
baserad på en procentsats (40%) av bygglovavgiftens storlek. I och med det nya förslaget med fasta priser 
för bygglov och anmälningsärenden behövde detta justeras. En fast kostnad för enkla kartor har räknats 
fram. Med en fast kostnad bedöms taxan blivit tydligare. Övriga delar av taxan för mät- och karttjänster 
samt övrig geografisk information kan behövas ses över inom något år. SKR arbetar just nu med att 
uppdatera deras förslag på underlag.  
Avgifterna för enkla kartor har för de enklaste bygglovsärendena höjts och kommer innebära en ökad intäkt. 
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Avgifterna var generellt låga i nu gällande taxa. 
 

  

 

 

  

Lantmäteriavdelningen 
En timkostnad baserad på ”Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid 
lantmäteriförrättningar” införs i taxan. På den avgiften tillkommer mervärdeskatt. Timkostnaden inklusive 
moms motsvarar den avgift som tas ut vid lantmäteriförrättningar utförda av lantmäterimyndigheten. I 
förslaget föreslås en tidsersättning istället för dagens fasta pris på fastighetsförteckningar. Idag är den fasta 
summan 4 000 kr, ett tjänstemannabeslut, och i de allra flesta ärenden gör det att arbetet som läggs ner inte 
täcks av intäkten. Dock kommer de allra enklast förteckningarna bli billigare i det nya förslaget. Den nya 
taxan bedöms öka intäkterna för lantmäteriavdelningen. Nuvarande avgifter har varit låga. Med förslaget på 
tidsersättning kommer varje uppdrag kunna betala sin egen kostnad.   
Med nya taxan kommer det även bli möjligt att ta betalt för tjänster som utförs i kommunala planer där 
plankostnadsavtal inte finns.  Tidigare har det inte funnit någon, av Kommunfullmäktige fastställd, taxa för 
de tjänster lantmäteriavdelningen utför utöver det uppdrag de har som lantmäterimyndighet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxebestämmelser med tillhörande tabeller 
Uträkning taxetabeller och tidsåtgång 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden översänder Taxa för 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter till Kommunfullmäktige för fastställande, och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Stadsarkitekten informerar  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000262 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sommarpraktikanterna presenterar sina projekt. Stadsarkitekten informerar om pågående bygglovsärende på 
Björnflokan 5. Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt, informerar om pågående bygglovsärende på Vindan 2. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Information från förvaltningen  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000263 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om att dialogaktiviteter med boråsarna kring 
stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken är igång. Till exempel är den tänkta parksträckan målad med 
grön färg, skyltar är uppsatta som informerar om parken och stadsvandringar utmed stråket är planerade. 
Boråsarna uppmanas gå in på boras.se/parken för att lämna sina synpunkter. Målet är att ta beslut om 
stadsbyggnadsprogrammet i nämnden januari, efter en öppen remiss under hösten. 

Förvaltningschefen informerar vidare om att Folkhälsomyndigheten förlängt rekommendationerna om 
distansarbete fram till årsskiftet. Samhällsbyggnadsförvaltningen förlänger därför nuvarande arbetssätt, med 
distansarbete så långt det är möjligt. En justering blir att medarbetarna ska vara på kontoret minst en gång i 
veckan. 

Förvaltningschefen informerar även om att ett avtal om avgångsvederlag har träffats med en medarbetare. 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman ger en uppdatering om ett pågående tillsynsärende. 

Plan- och bygglovschef och förvaltningschef informerar om en överdebitering av planavgifter som skett 
sedan 2013. I sju bygglov har en för hög planavgift debiterats och förvaltningen kommer därför göra 
återbetalningar. 
 

 

 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman presenterar statistik för bygglov. Det har inkommit både fler 
ansökningar detta halvår än motsvarande period tidigare år, och även fler anmälningar om tillsyn. Plan- och 
bygglovschefen presenterar även materialet för SKR:s öppna jämförelser där Borås jämförs med andra 
kommuner inom planärenden och bygglov. 

Utvecklingsledare Elin Hegg informerar om nya regler för attefallshus. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-000264 

 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00094 

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 2020-06-01 – 2020-06-30 
Delegationslista BI 2020-06-01 – 2020-06-30 
Delegationslista SB 2020-06-01 – 2020-06-30 
Delegationslista PL 2020-06-01 – 2020-06-30 
Delegationslista B 2020-07-01 – 2020-07-31 
Delegationslista BI 2020-07-01 – 2020-07-31 
Delegationslista SB 2020-07-01 – 2020-07-31 
Delegationsbeslut upphandlingar 2020-06-01 – 2020-07-31 
Delegationsbeslut anstånd och förlängd betaltid för fakturor 2020-06-01-2020-07-31 
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