
Samhällsbyggnadsnämnden  Sida 1(87) 

 

Protokoll 
Tid och plats 
2020-10-22, kl. 13.15-19.25 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal, Stadshuset samt via Teams 
Ajournering: kl. 18.33-18.55 

Paragrafer  
§§ 310-347 

Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), förste vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), andre vice ordförande 
Maria Oscarson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Lennart Malmerfors (KD), på distans 
Kristian Silbvers (SD), jäv §315 och §328 
Maj-Britt Eckerström (C), §310-312, till kl. 18.34 
Georg Guldstrand (M), tjänstgör för Jolly Bou Rahal (M) 
Bengt Belfrage (C), tjänstgör för Maj-Britt Eckerström (C) §313-347 
Jessica Halin (SD), tjänstgör för Kristian Silbvers (SD) §315 och §328 

Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare 
Therése Björklund (S), ersättare 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare 
Bengt Wahlgren (L), ersättare 
Emma Glad (M), ersättare 

Övriga närvarande 
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Julia Goffe, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef Niklas Lund, bygglovarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Elin Hegg, utvecklingsledare 
Josefine Nyman, administrativ chef, på distans Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Felix Lorentzon, planarkitekt  Anton Löberg, planarkitekt 
Mattias Nilsson, planarkitekt, på distans Robin Enqvist, planarkitekt 
Paulina Bredberg, planarkitekt  Fredrik Gustafsson, byggnadsinspektör 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör  Alisa Zetterström, bygglovsarkitekt 
Tobias Alves-Martins, bygglovsarkitekt  Sara Eklund, bygglovsarkitekt 
Leila Bonnier, planarkitekt  Sara Danfelter, ekonom, på distans 
Migle Botold, praktikant, på distans  

Justering och anslag 
Bengt-Arne Bohlin utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Lars-Gunnar Comén 
utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-27. Protokollet anslås 
på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-10-28 – 2020-11-19. 
 
Underskrifter 

________________________________  __________________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Bengt-Arne Bohlin, justeringsperson 
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§310 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Upprop genomförs och beslutande ledamöter fastställs. 
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§ 311 

Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Bengt-Arne Bohlin utses att tillsammans med mötesordförande justera protokollet och Lars-Gunnar Comén  
utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-27. 
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§ 312 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 313 

Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1, 
Söder om Viaredsmotet 
Ärendenummer: BN 2018-000053 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 § 602 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för området söder om Viaredsmotet, fastigheterna 
Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 § 33 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan.  

2019-05-10 beslutade planchefen i beslut § PL 2019-6 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden 20 maj 2019 – 23 juni 2019. Inkomna synpunkter 
sammanställdes i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i beslut § SBN 2020-0008 att detaljplanen godkänns 
för granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en betydande 
miljöpåverkan. Granskningstiden pågick under tiden 12 februari – 12 mars 2020. De 
inkomna synpunkterna finns redovisade i ett granskningsutlåtande. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2020-10-22  
Planbeskrivning 2020-10-22  
Plankarta 2020-10-22  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

Kungörelse av beslut Kommunens digitala anslagstavla 
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§314 

Detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 och 16 

Ärendenummer: BN 2019-001280 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-24 att tillstyrka planbeskedet och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan.  
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-10-31 i beslut § SBN 2019-000306 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
2020-09-14 beslutade planchefen via delegation att sända planen på samråd.  Samrådet 
pågick under tiden den 14 september - 5 oktober 2020.  
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2020-10-08 
Samrådsredogörelse 2020-10-08  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäteriet 
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§315 

Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44 
 
Ärendenummer: BN 2016-000202 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 i beslut §449 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §296 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked. Samråd ägde rum 31 mars 2020 – 30 
april 2020. 
 
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett bostadshus inom fastighet Sölebo 1:44. 
Fastigheten är idag planlagd som allmän platsmark park. Planens syfte innebär att del av gällande detaljplan 
upphävs. 

Jäv 
Kristian Silbvers (SD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Planbeskrivning 2020-10-12  
Samrådsredogörelse 2020-10-12  
Plankarta 2020-10-12  
Utredning 2020-06-23 Vibrationsutredning 
   

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
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§316 

Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera 
Ärendenummer: BN 2011-001781 

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

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom planområdet, som tidigare varit 
planlagt för handelsträdgård, och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i form av villor, parhus, radhus och 
mindre flerbostadshus. Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden som styr 
omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa ett område med småskalig gestaltning 
som anpassar sig till landskapet och kulturmiljön. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03 i beslut § 596 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 (då 4:38).  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-12-13 i beslut § 341 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2020-01-17 beslutade planchefen via delegation att sända 
planen på samråd. Samrådet pågick mellan 24 januari – 21 februari 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Samrådsredogörelse 2020-10-22  
Planbeskrivning 2020-10-22  
Plankarta 2020-10-22  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsen 
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§317 

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  
 
Ärendenummer: BN 2020-2034 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken och skicka förslaget på remiss.  

Ärendebeskrivning 
I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket 
(parken genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska 
redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.”  

Det "grönblå stråket" var ett tidigt arbetsnamn för parken genom staden. Syftet med namnet 
vara att tydliggöra parkens koppling till Viskan som stadens blå, och parallella, stråk.  

Projektstudio 
Under hösten 2019 genomfördes nio projektstudiotillfällen. Syftet var att möjliggöra ett 
förverkligande av visionens, översiktsplanens och utbyggnadsstrategins intentioner och 
ambitioner vad gäller att skapa ett sammanhängande parkstråk genom innerstaden, parallellt 
med Viskan som stadens blå stråk. 

Samarbetsworkshop  
Utifrån det samarbetsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda för en politisk förankring av arbetet med det grönblå 
stråket. Inbjudan riktades till presidier och förvaltningschefer från Tekniska nämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden 
samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd. Som underlag för workshopen användes 
det material som hade arbetats fram i projektstudion under hösten.  

Workshop på Samrådsarenan 
Med utgångspunkt i projektstudiomaterialet och den genomförda workshopen i december 
genomfördes en workshop om det grönblå stråket på Samrådsarenan den 3-4 mars 2020. 
Detta för att involvera näringslivet, fastighetsägare och akademien i att utforma förslag på 
hur ambitionerna skulle kunna förverkligas. 

Presidieöverläggning juni 2020 
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för förankring och diskussion kring 
stadsbyggnadsprogrammet. Inbjudna var samma personer som till samarbetsworkshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes dialog kring beslutsgången, dokumentets 
varaktighet och stöd för kommande arbete samt engagemang hos boråsaren. En slutsats från 
mötet var att det skulle genomföras en dialog med boråsarna innan vidare politiska beslut. 
En annan slutsats var att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka ut ett förslag till 
stadsbyggnadsprogram på en öppen remiss innan nämnden översänder förslaget till 
stadsbyggnadsprogram till Kommunstyrelsen. 
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Dialog boråsare augusti-september 2020 
Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna 
målade pilar och prickar, gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det 
genomfördes guidade vandringar och cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare 
längs stråket och det var en utställning om parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns 
information och en enkät som boråsarna uppmanades att fylla i. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala medier. Dialogen finns sammanställd i en bilaga till 
Stadsbyggnadsprogrammet.  

Remiss 
Remissen kommer att ske under november 2020 och den kommer att vara öppen, vilket innebär att vem 
som helst får svara. Särskild inbjudan kommer att skickas enligt sändlista nedan. Boråsare och övriga 
intresserade nås via marknadsföring i Borås Stads egna kanaler samt genom marknadsföring i sociala medier.  

I utskicket ombes remissinstanserna svara på följande frågeställningar:  
Utifrån de mål och det uppdrag er organisation har, 

- på vilket sätt skulle parken kunna bidra till en ökad måluppfyllelse? 
- på vilket sätt kan ni bidra till ett förverkligande av parken? 
- vilket ansvar har ni i arbetet med att förverkliga parken? 

Remissinstanser  
1. Kommunstyrelsen  
2. Samtliga nämnder 
3. Samtliga kommunala bolag 
4. Borås City                                                                                             
5. Butiker i Borås (BIB)          
6. Centrumfastigheter i Borås (CIB) 
7. Fastighetsägarna Borås    
8. Byggföretagen i väst 
9. Högskolan i Borås                         
10. Studentkåren i Borås 
11. Ungdomsrådet 
12. Centrala pensionärsrådet 
13. Brottsförebyggande rådet 
14. Naturskyddsföreningen 
15. Hyresgästföreningen Sjuhärad 
16. Västtrafik 
17. Polismyndigheten 
18. Handikappföreningarnas samorganisation 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
Bilaga – Sammanställning dialog med boråsare 
Kommunikationsstrategi Staden vid parken 
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§318 

Verksamhetsplan 2021 för detaljplanering 

Ärendenummer: Ciceron 2020-456  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända förslag till Verksamhetsplan 2021 för 
detaljplanering på remiss till Kommunstyrelsen tillsammans med ytterligare fem prioriterade 
detaljplaner: Ekås - Sundshult 1:44, Sandhult - Råddehult 1:1, Gässlösa 5:1 - Rydboholm 
1:342, Getängen - Getängen 23 med flera (Haléns) samt Parkstaden - del av Parkstaden 1:1 
(Almås Plats). 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2021 för detaljplanering. 
Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både Kommunfullmäktige och 
Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som innehåller cirka 800-1000 bostäder i 
antagna detaljplaner 2021, verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och tillgodose 
behovet av kommunal service. 
 
Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2021. Den 
är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en beskrivning av bakgrund och utgångspunkter för 
prioriteringen, samt en beskrivning av planprocessen. Andra delen utgörs förslag till produktionsplan för 
2021, samt en förteckning av strategiska planer och program som avses arbetas med 2021 och som är en 
förutsättning för kommande års detaljplanering. Den sista och tredje delen innehåller en förteckning av 
samtliga planuppdrag som inte kommer att prioriteras under kommande året. 
 
Förslaget utgår från en sammanvägd bedömning av beslutade planuppdrag utifrån i vilken grad de bidrar till 
måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar förslaget till 
produktionsplan 1600-2700 nya bostäder i antagna detaljplaner fram till 2023. Förslaget utgår också från en 
noggrann avvägning utifrån tillgängliga resurser inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Prioriteringsförslaget 
ska leda till en realistisk produktionsplan som är genomförbar inom ramen av tillgängliga personalresurser 
och konsultinsatser. 

Förslag och yrkanden 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) lämnar ett förslag från Mitt-S-samverkan som föreslår att nämnden 
sänder förslag till verksamhetsplanen på remiss tillsammans med ytterligare fem prioriterade detaljplaner: 
Ekås - Sundshult 1:44, Sandhult - Råddehult 1:1, Gässlösa 5:1 - Rydboholm 1:342, Getängen - Getängen 23 
med flera (Haléns) samt Parkstaden - del av Parkstaden 1:1 (Almås Plats). Förslaget i sin helhet framgår av 
bilaga till protokollet.  

Lars-Gunnar Comén (M) lämnar ett förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som föreslår att 
utöver förvaltningens förslag blir ytterligare fyra detaljplaner prioriterade i verksamhetsplanen: Ekås - 
Sundshult 1:44, Gässlösa 5:1- Rydboholm 1:342, Sandared, Sandared 1:24 och Sandhult, Råddehult 1:1.  

Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Lars-Gunnar Coméns förslag. 
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Proposition 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning 
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), Bengt Belfrage (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Georg Guldstrand (M), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors (KD), Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Reservation 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Verksamhetsplan för detaljplanering 2021 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till:  Kommunstyrelsen 
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§337 

Stadsarkitekten informerar 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bygglovsarkitekt Henrik Abbestam informerar om en bygglovsansökan som inkommit på Holmens Gård 1. 
Bygglovet kommer fattas på delegation. 

Bygglovsarkitekt Alisa Zetterström informerar om bygglovsansökan som inkommit på Byttorpstå 1 och 2. 

Planarkitekt Leila Bonnier informerar om pågående arbete med detaljplan för Viskaholm. 

Stadsarkitekt Richard Mattson informerar om planeringen inför stadsbyggnadspriset 2021 samt arbetet med 
det arkitekturpolitiska programmet.  
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§338 

Rapport från ledamöterna 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar om genomförda kommunalrådsberedningar kring 
trafikplan respektive stationslägen för ny järnväg, samt återrapporterar från presidiets möte med revisionen.   
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§339 

Information från förvaltningen 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om att det inträffat en säkerhetsincident som berört några av 
förvaltningens IT-system. 
 
Jonas Ward informerar även om en uppföljande granskning av samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad som stadsrevisionen kommer att genomföra under hösten. 
 
Den första presidieöverläggningen kring en strukturskiss kommer hållas 2 december. Denna gång med 
fokus på Borås Norr. Arbetet med den så kallade stadsrumsappen som ska bidra att visualisera framtida 
stadsutveckling med AR-teknik har påbörjats. 
 
Nästkommande nämnd kommer förvaltningen ta fram ett förslag till beslut att förlänga de nuvarande 
reglerna för parkering ytterligare ett år i syfte att få tid att samordna med andra styrdokument för parkering, 
så som parkeringsstrategin, som håller på att tas fram av Stadsledningskansliet. 
 
I år kommer ingen jullunch för nämnden att ordnas på grund av rådande pandemi. 
 
Nämndsekreterare Julia Goffe informerar om pågående arbete på förvaltningen med att revidera 
delegationsförteckningen och att nämndens ledamöter gärna får komma med synpunkter redan nu.  
 
Administrativ chef Josefine Nyman återrapporterar från arbetet med krisledningsstaben som aktiverades i 
våras vid pandemins inledning, samt informerar att efter dialog med Stadsledningskansliet behöver nämnden 
inte rapportera om privata utförare så som tidigare beslutats. 
 
Nämndsekreterare Julia Goffe informerar om Borås Stads miljöutbildning och uppmanar de ledamöter som 
inte gått utbildningen att anmäla sig.   



Beslutsdatum  Sida 78 (87) 
2020-10-22 

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 

§340 

Beslut om förrättningsarvode 

Ärendenummer: 2020-485 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för deltagande på 
stadsvandringen utmed det nya parkstråket, i det arkitekturpolitiska utskottet samt 
deltagande i Borås Stads miljöutbildning. Beslutet gäller retroaktivt från 2020-09-01. 

Ärendebeskrivning 

Enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022” har 
förtroendevald möjlighet att uppbära förrättningsarvode för bland annat kongress konferens, 
informationsmöte och kurser. Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger 
endast om det föregåtts av särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. 
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§341 

Sammanträdesdagar 2021 

Ärendenummer: 2020-489 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestiderna för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås sammanträda följande datum år 2021: 
 
28 januari, torsdag  
24 februari, onsdag 
25 mars, torsdag 
22 april, torsdag 
27 maj, torsdag 
24 juni, torsdag 
19 augusti, torsdag 
16 september, torsdag 
14 oktober, torsdag 
11 november, torsdag 
16 december, torsdag 
 
Nämndens budgetdag föreslås till onsdag 14 april. 
 
I bilagd mötesagenda presenteras även förslag för presidiets sammanträdesdagar samt Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktiges beslutade sammanträdesdagar.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesdagar 2021 
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§342 

Namnberedningen 

Ärendenummer: 2020-486 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll att: 

• den nya vägen i Dalsjöfors ges namnet Vallbovägen 
• den befintliga vägen i Sandhult ges namnet Kyrkebovägen 
• den nya vägen i Fristad ges namnet Krusbärsvägen 
• den nya vägen i Sandared (Torp) kallas Olles väg 
• det nya kvarteret på Norrmalm kallas Kaskeloten 

Ärendebeskrivning 
Lantmäteriavdelningen föreslår namn på gator och allmänna platser. Namnförslagen bereds i 
den kommunala namnberedningen, som är en politiskt tillsatt nämnd bestående av fem 
ledamöter. Beslut om nya namn fattas av Samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från 
namnberedningen. Protokoll har nu inkommit från namnberedningen med önskemål om 
fastställande av förslagen..  

Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll 2020-08-24 

Beslutet skickas till: 
Lantmäteriet 
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§343 

Månadsuppföljning september 2020 

Ärendenummer: 2020-487 

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

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

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning SBN, september 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§344 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärendenummer: 2020-94 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstepersoner i enlighet med nämndens 
delegationsordning. Nämnden har valt vilka av dessa beslut som 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. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut § PL 2020-2284 
Delegationslista B 2020-09-01 – 2020-09-30 
Delegationslista BI 2020-09-01 – 2020-09-30 
Delegationslista SB 2020-09-01 – 2020-09-30 
Delegationslista PL 2020-09-01 – 2020-09-30 
Adresser L65-L87 
Delegationsbeslut fakturor 2020-09-01 – 2020-09-30 
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§347 

Meddelanden 

Ärendenummer:  Ciceron 2020-210 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 

Digital strategi 
Ciceron 2019-318 
Kommunfullmäktige har beslutet om en ny digital strategi för Borås Stad. Nämnden svarade på remissen 
över strategin i december 2019 och tillstyrkte den. 

Målbild för socialt hållbart Borås 
Ciceron 2020-444 
Kommunstyrelsen har fastställt en målbild för ett socialt hållbart Borås. 

Revidering Visionen Borås 2025 
Ciceron 2020-444 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsformen för arbetet med revideringen av Visionen Borås 
2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan och projektorganisation. 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport om ärendeberedning 
Ciceron 2020-119 
Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt om denna är ändamålsenlig 
och förenlig med lagstiftarens krav. Kommunstyrelsen delar i stort inte revisionens kritik utan menar att den 
nuvarande processen lever upp till lagstiftningens krav. Kommunstyrelsen kommer revidera den 
gemensamma ärendeberedningsprocessen för Borås stads nämnder. 

Beslutsunderlag 
Beslut Kommunstyrelsen – Digital strategi 2020 
Digital strategi 2020 
Beslut Kommunstyrelsen – Målbild för social hållbart Borås 
Beslut Kommunstyrelsen – Revidering av Vision Borås 2025 
Beslut Kommunstyrelsen – Svar på revisionsrapport om ärendeberedning 
Skrivelse – Svar på revisionsrapport om ärendeberedning 
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