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Tid och plats  
2019-01-24, kl 13.15 – 19:07 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§ 1-36 
 
Närvarande 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)  ej mellan 14:00-14:30 
Lennart Malmerfors (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Jonas Ellerstrand (SD)  för Kristian Silbvers (SD) 
  
Närvarande ersättare 
Kjell Classon (S) 
Therése Björklund (S)  från 13:24 -19:07 
Magnus Carlsson (S)  13:15-17:30  ej § 5 
Bengt Belfrage (C) 
Bengt Wahlgren (L) 
Lovisa Gustafsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Hans Thornander (KD) från 13:36 – 19:07 
  
Övriga närvarande  
Göran Carlsson, tf samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Niklas Lund, bygglovarkitekt  
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef   Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt (§§ 4-5) 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt     (§ 7) Jonatan Westlin, planarkitekt (§ 23) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt     (§§ 13-15) Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Tony Bergsten, byggnadsinspektör     (§§ 20-21) Tobias Martins, bygglovarkitekt      (§ 6) 
Besnik Bajrami, byggnadsinspektör     (§ 16) Peter Peterson, byggnadsinspektör      (§ 17) 
Mohammed Dahir Farah, byggnadsinspektör      (§§ 18-19) Elena Eckhardt, planarkitekt      (§ 22) 
Anton Ehrendahl, planarkitekt 
    
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17:53- 18:15 samt 18:45-18:53 för politisk beredning i 
partigrupperna.   
 
Justering och anslag 
Maj-Britt Eckerström (C) utses att justera och Mosa Roshanghias (MP) utses till dennes ersättare. 
Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-30 kl 15.00. Protokollet anslås på 
kommunens anslagstavla under perioden 2019-01-31 – 2019-02-22. 

Underskrifter 
 
___________________________________     ____________________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande                                  Maj-Britt Eckerström, justerare 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000001 

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)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Jonas Ellerstrand (SD)  för Kristian Silbvers (SD) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000002 

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maj-Britt Eckerström (C) väljs att justera dagens protokoll och Mosa Roshanghias (MP) väljs till 
dennes ersättare. Justering sker 2019-01-30 kl 15.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000003 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägget att ärende 6.1 
ska direktjusteras. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000022 

Detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 m. fl., Räfseryd 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2017-804 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
2010-01-10 hemställer Kommunstyrelsen hos Samhällsbyggnadsnämnden om upprättade av 
detaljplan, dels med syfte att bygga en ny bussvändplats i Tosseryd och även att pröva 
möjligheten att tillskapa villatomter enligt utvecklingsprogram som är under utarbetande. 
2010-11-29 har Kommunstyrelsen ställt sig positiv till inkommen begäran att upprätta detaljplan 
för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 och föreslagit Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka att 
detaljplan upprättas för 30-70 villor. 
2011-02-03 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i beslut §15 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen uppdrag att upprätta detaljplan.   
 
2017-05-11 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i beslut §132 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen förnyat uppdrag att upprätta detaljplan.   
2017-06-30 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-9 via delegation att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden 10 juli – 4 oktober 2017.  
2017-10-26 informerades Samhällsbyggnadsnämnden om inkomna samrådsynpunkter, §280  
2018-05-24 informerades Samhällsbyggnadsnämnden om trafikutredningen, beslut §127. 
2018-06-20 antog Kommunfullmäktige Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd, §114 
2018-12-13 informerades Samhällsbyggnadsnämnden om planförslagets utformning och 
byggnadshöjder, beslut § 313 
 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Det inkom många kritiska 
synpunkter från boende i Tosseryd samt genom deras samfällighetsförening och intresseförening. 
Den största invändningen mot förslaget handlar om före+slagen stängning av Tosserydsvägen 
och den nya anslutningen till väg 42 via planområdet. Många anser också att förslaget är för 
storskaligt, både avseende byggnadshöjder och antalet nya bostäder i förhållande till Tosseryds 
storlek.  
 
Efter samrådet har en trafikutredning tagits fram i vilken tre olika väganslutningsalternativ till väg 
42 jämförts och utvärderats. I denna process har kommunens förvaltningar varit eniga om att 
förorda två väganslutningar till väg 42; dels Tosserydsvägen med en ombyggnad av korsningen 
för ökad säkerhet, dels en ny anslutning till Långestensrondellen. Kommunen har vidare 
föreslagit att dessa vägar kopplas samman för att få en flexibilitet i vägnätet och en jämn 
fördelning av trafiken till de olika korsningarna. Dialog har förts med Trafikverket, Västtrafik och 
Tosseryds samfällighetsförening. Trafikverket anser att Tosserydsvägen bör stängas och har 
meddelat att korsningen inte får belastas med mer trafik än idag och har även sagt nej till 
kommunens förslag till att bygga om och förbättra korsningen. Trafikutredningen och dialogen 
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har utmynnat i föreliggande granskningsförslag som innebär att samfällighetsföreningens 
synpunkt om trafikfrågan tillgodoses; Tosserydsvägen föreslås vara kvar i sin nuvarande 
sträckning och vägföreningen behåller huvudmannaskapet för samma område som idag. Det 
innebär att Tosserydsvägen och markområdet norr därom lämnas utanför planen eftersom 
Trafikverket inte tillåter någon tillkommande trafik på Tosserydsvägen. Hela det kvarvarande 
planområdet kommer att anslutas via Långestensrondellen. Planområdets huvudgata och 
Tosserydsvägen kopplas endast samman för busstrafik samt för gång- och cykeltrafik. 
 
Inkomna synpunkter om byggnadshöjderna har delvis tillgodosetts, byggnadshöjderna mot 
Tosserydsvägen har sänkts till tre våningar. I övrigt föreslås så som tidigare en stor variation av 
byggnadshöjder mellan 2-7 våningar. Antalet bostäder, cirka 430, är ungefär detsamma som i 
samrådet men antalet rad- och kedjehus har ökat till cirka 80 medan antalet lägenheter i 
flerbostadshus har minskat något till cirka 350. 
 
En arbetsprocess har pågått tillsammans med flera arkitektkontor i vilken planförslagets 
utformning och gestaltning utvecklats vidare. Denna arbetsprocess syftar till att höja den 
arkitektoniska nivån och att åstadkomma en trivsam variation inom det stora exploaterings-
området. Ett kvalitetsprogram har tagits fram med gestaltningsprinciper för byggnationen inom 
de olika kvarteren samt utformningen av de allmänna platserna, huvudgatan, parkerna och 
naturmarken. Kvalitetsprogrammet avses att kopplas till exploateringsavtalet. 
 
Efter samrådet har huvudmannaskapet för planområdets gator diskuterats internt mellan 
kommunens förvaltningar vid flera tillfällen. Föreliggande granskningsförslag innebär, såsom i 
samrådet, att kommunen är huvudman för huvudgatan, men att allmän platsmark tagits bort från 
alla anslutande lokalgator. Dessa planläggs istället som kvartersvägar inom storkvarter. Det följer 
helt Kommunstyrelsens synpunkt och delvis Tekniska nämnden, som förslagit enskilt 
huvudmannaskap för hela planområdet.  
 
Nya och fördjupade utredningar har tagits fram för; Trafikbuller, Vibrationer, Risk för farligt 
gods, Dagvatten samt Arkeologisk förundersökning, och planförslaget har preciserats utifrån 
utredningarnas rekommendationer. 
 
Planområdet har utökats med villafastigheten Torpa-Sjöbo 2:11 sydost om Långstensrondellen 
och del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:42, vilken exploatören förvärvat efter samrådet. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandlingar; plankarta, illustrationskarta, planbeskrivning och kvalitetsprogram samt 
samrådsredogörelse, alla daterade 2019-01-14. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000023 

Detaljplan för Ändring genom tillägg av Detaljplaner för 
Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN2017-1251 
 
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 
2007-10-26 godkändes Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo, Kullasand och Hovalida av 
Kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet 
för respektive område och 2007-11-15 gav Byggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppgift att upprätta en ny detaljplan för området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-03-18 att sända ut planen på samråd. Planförslaget 
innebar att befintliga fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas. 
Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att befintliga fastighetsägare skulle 
tvingas betala för utbyggnad av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare 
ansåg att kostnaderna för VA-anslutning och gatorna vida översteg vad som var ekonomisk 
rimligt att investera i fastigheterna. Diskussioner pågick gällande huvudmannaskap och fick till 
följd att detaljplaneprocessen stannande av och planarbetet låg vilande fram till 2013-09-23, då 
Kommunstyrelsen lämnade ett yttrande i ärendet. I yttrandet beskrivs att Kommunstyrelsen 
delar nämndens uppfattning gällande att enskilt huvudmannaskap är en godtagbar lösning i detta 
fall. Vidare framkom det dock under samrådet att planförslaget i övrigt inte var tillräckligt 
förankrat inom kommunens egen organisation, att genomförandefrågorna inte var tillräckligt 
utredda och arbetet stannade därför av. 
 
2017-08-24 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att det gamla uppdraget 
avslutades och gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra större 
byggrätter för befintliga fastigheter när VA-saneringen är utförd. Det nya planuppdraget 
inkluderar inte tillskapandet av nya byggrätter. Parallellt med ändringen av detaljplanen pågår en 
VA-saneringsplan för området. Den 2018-03-13 PI 2018-000004 beslutade plan- och 
bygglovschefen via delegation att sända detaljplanen på samråd. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut § 230 att godkänna 
samrådsredogörelsen som sin egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända planen för granskning. Granskningstiden 
pågick under tiden den 10 oktober – den 7- november 2018. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i ett utlåtande. 
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Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna utlåtandet som 
sitt eget samt att anta detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2019-01-10 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia 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 2019-000024 

Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 

 

Ärendebeskrivning 
Ingen från allmänheten besöker Samhällsbyggnadsnämnden idag.  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000025 

Information från förvaltningen 

Föredragningslista: 5.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
 

5.1.1 Tillförordnad förvaltningschef Göran Carlsson informerar nämnden genom en kort 
lägesrapport. Styrdokument delas ut till nämnden. 
 

5.1.2 Stadsarkitekt Richard Mattsson ger en lägesrapport om kvarteret Hugin samt om 
kvarteret Minan 6. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000026 

Information från förvaltningen 

Föredragningslista: 5.2 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovarkitekt Niklas Lund informerar om pågående bygglovsärende på fastigheten  
Maskinisten 3. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000027 

 
Yttrande: Samråd gällande koncession för nya 130 
kVmarkkablar mellan riksväg 40 och transformatorstation 
vid Sandlid 
 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00010 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande. Ärendet förklaras 
omedelbart justerat. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en inbjudan till samråd gällande koncession för nya 130 
kVmarkkablar mellan riksväg 40 och transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad. 

 
Borås Elnät planerar att ansöka om tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för nya 
130 kV-markkablar mellan riksväg 40 och transformatorstationen vid Sandlid, Borås 
Stad. Inför koncessionsansökan genomförs nu undersökningssamråd med kommunen, 
länsstyrelsen, fastighetsägare och övriga intressenter.  
 
Borås Elnät ombeder Borås kommun att yttra sig särskilt om den föreslagna 
sträckningens förenlighet med den påbörjade detaljplanen för stationsområdet vid 
Sandlid, områdets naturvärden (särskilt hasselmusen) samt syn på betydande 
miljöpåverkan. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna upprättat 
yttrande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag yttrande 
Samråd gällande koncession för nya 130 kVmarkkablar mellan riksväg 40 och 
transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad 
Samrådsunderlag Sandlid_20181219 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Borås Elnät AB 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000028 

Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan 
 
Föredragningslista: 6.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00082 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Utbyggnadsstrategi – mer stad längs 
Viskan”. 
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på ”Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs 
Viskan” och tillstyrker dokumentet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att utbyggnadsstrategin 
kommer att leda till bättre stadsbyggnad samt bättre stadsbyggnadsprocesser för nämnden, 
staden, allmänheten och exploatörer. Samhällsbyggnadsnämnden ser fram emot det fortsatta 
arbetet med programstudier på områdesnivå och den nya organisationen med processledare.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka remissen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag remissvar 
Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs Viskan 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000029 

 
Reviderad delegationsordning 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00010 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna de nya delegationsbestämmelserna med 
nedanstående ändringar.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. 
Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, 
förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt 
förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om 
skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren.  
 
I syfte att effektivisera ärendehanteringen föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande förändringar i delegationsbestämmelserna: 
 
- att delegation för att förlänga handläggningstiden för lov, förhandsbesked och anmälningar förs 
in i bestämmelserna. 
 
- att delegation för att förelägga om komplettering vid anmälningar förs in i bestämmelserna. 
 
- att laghänvisningar uppdateras  
 
- att ta bort delegationen för energideklaration då ansvaret för detta inte längre ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden utan hos Boverket.  
 
Tilläggen och ändringarna är i röd text och överstruken text kommer raderas.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna de nya 
delegationsbestämmelserna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade delegationsbestämmelser 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000030 

 
Budget 2019:2 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00018 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Budget 2019:2 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
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. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 har en tydlig inriktning på en effektiv och rättssäker 
detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1 100 bostäder. Utöver detta fokuserar 
nämnden bland annat på att få fram detaljplaner för kommunal service. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden ska godkänna Budget 2019:2 och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019:2 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000031 

Initiativärende från Sverigedemokraterna 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: 2018-00094 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kristian Silbvers (SD) har vid sammanträdet 2018-12-13 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 dagordning. 
 
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. 
 
Vid sammanträdet 2018-12-13 beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda samt till nästkommande sammanträde 
redovisa svar på initiativärendets innehåll. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga ärendet till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
 
Beslutsunderlag 
Svar på initiativärende SD 
§ SBN 2018-000339, SBN 2018-12-13 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000032 

 
Lokalresursbehovsplan, 2020 – 2022 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00084 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att inga lokalbehov finns att redovisa för perioden 2020-
2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2020-2022 pågår. Enligt tidigare 
arbetsgång skall förvaltningarna lämna in sina lokalresursbehovsplaner i december men då 2018 
är ett valår och normala förutsättningar inte råder förskjuts ärendet till januari 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna att inga 
lokalbehov finns att redovisa för perioden 2020-2022 och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Lokalförsörjningsnämnden  
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000033 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: 2019-0001 
 
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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden ska lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-12-01-2018-12-31 
Delegationslista BI 2018-12-01-2018-12-31 
Delegationslista SB 2018-12-01-2018-12-31 
Delegationslista PL 2018-12-01-2018-12-31 
Lantmäteriet 2018, L117-L156 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000036 

 
Initiativärende 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
samt till nästkommande sammanträde redovisa svar på initiativärendets innehåll. 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Ellerstrand (SD) har vid dagens sammanträde väckt följande initiativärende i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
 
Sverigedemokraterna tackar för svaret på vårt tidigare initiativärende. Dock uppkommer fler 
frågor efter dessa svar avgetts, bland annat vem som fattat beslut om att nämndens ekonomi ska 
belastas för kostnader i miljonklassen.  
 
Till följd av detta önskar vi svar på följande frågor;  
1. Att Samhällsbyggnadsnämnden vid nästkommande möte skall tillges en redogörelse av vem 
som har fattat beslut om bland annat att Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi ska belastas för 
kostnaden av anmälningsavgiften till European 15 samt produktionskostnaden för filmen av 
Borås Stads framtid (som bl.a. visades vid invigningen av Borås Kongress).  
2. Att nämnden vid nästkommande möte skall tillges en redogörelse om var och vem som har 
brustit mot gällande föreskrifter och delegationer.  
3. Att nämnden tillges en redogörelse om vilka konsekvenser och följder beslut utan mandat leder 
till.  
4. Att nämnden tillges en redogörelse om hur förvaltningen och nämnden kan förhindra att detta 
händer i framtiden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) 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 Jonas Ellerstrand (SD) 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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