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Tid och plats  
2017-11-16, kl 13.15 – 18.00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 297 – 325 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande    
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Mosa Roshanghias (MP) för Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S)  15.40 – 18.00  
Eva Brodd (V) 
Andreas Tammjärv (M) 
Amanda Wiktorsson (M) 13.20 – 18.00 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie (§§ 305-314) Sofia Wallin, sekreterare   
Johanna Larsson, bygglovsamordnare (§§ 306-314) Adam Jonsson, praktikant (§§ 297-314) 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 304-306) Diddi Carlson, planarkitekt (§§ 297-301) 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 306-307) Agnes Sandstredt, planarkitekt (§§ 297-302) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 306-309) Saeed Ebrahimabadi, planarkitekt (§§ 302-303) 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 306-312) Niklas Liberg, byggnadsinspektör (§§ 303-304) 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.05-17.25 för politisk beredning i partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Bengt Wahlgren (L) utses att justera och Tommy Josefsson (V) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-20 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-11-20 – 2017-12-12. 
 
Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Bengt Wahlgren, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande    
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Mosa Roshanghias (MP) för Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande 
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Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt Wahlgren (L) utses att justera och Tommy Josefsson (V) utses till dennes ersättare. Justeringen sker 
på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-20 kl 16.00. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla 
under perioden 2017-11-20 – 2017-12-12. 
 
 
. 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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Detaljplan för Norrby: Garvaren 15  
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2017-001683 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier 
i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola för 6 
avdelningar på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas 
kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  
 
Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och 
aktivitet - vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för att hitta en effektiv 
markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen. 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut § 154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att 
upprätta en ny plan som möjliggöra en utbyggnad av befintlig byggnad för att komplettera med ytterligare 
förskoleavdelningar. Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut § 136 att tillstyrka 
Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. 
Förskolenämnden vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och 
aktivitet ses över och utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden 
kan utvecklas inom stadsdelen. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P666, som vann laga kraft 1976. Gällande detaljplan anger allmänt ändamål för 
det aktuella området, men byggrätten är begränsad med ytor som inte får bebyggas och en högsta 
byggnadshöjd på 8 meter 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt att ändra detaljplanen så att en större 
förskola kan etableras i området. Det är dock viktigt att Lokalförsörjningsnämnden är drivande i processen 
att titta på övriga ytor och funktioner i området så att området utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-04-18  
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden  2017-09-19 
Beslut från Förskolenämnden 2017-10-26 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 6 (46)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-11-16 § SBN 2017-000301 
 
 
 
 

Detaljplan för Sjömarken: Backabo 2:158, Sjöhagen 
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2017-000615 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Diddi Carlson informerar om det fortsatta arbetet med detaljplanen, som kommer skickas på 
samråd under vintern. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § SBN 2017-000131 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Backabo 2:158.  

Begäran grundar sig på att Kommunstyrelsens uppdragsgivning om ny detaljplan 2017-03-20 § 172 med 
hänvisning till Lokalförsörjningsnämndens behov av mark för kommunal verksamhet/bostad. 

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

Platsen ligger inom området Sjöhagen i Sjömarken. Detaljplanen innebär att ett mindre skogsparti planläggs 
för LSS-boende. Gällande detaljplan (P1021, laga kraft 2003-01-14) anger skola. Angöring sker via 
Backhagsvägen i planområdets norra del. Under planarbetet studeras lämplighet av byggnation och 
markanvändning. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia           Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Kristineberg: Gisseberget 1 med flera   
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2017-000862 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2018. Detta tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2018. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-10-23 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Gisseberget 1 m.fl. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring för Gisseberget 1. Fastighetsägaren vill bygga flerbostadshus och centrumverksamheter. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P627, som vann laga kraft 1974-04-11. Gällande detaljplan anger 
handelsändamål för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget innebär en förtätning utmed ett strategiskt viktigt stråk med god kollektivtrafikförsörjning och bra 
gång- och cykelmöjligheter till centrala Borås. Bostadsförtätning i sådana stråk stärker förutsättningarna för 
mer gång-, cykel- och kollektivtrafik inom staden. Det är positivt för miljö, hälsa och trygghet och möjliggör 
utveckling av småskalig lokal service. Ur socialt perspektiv är det positivt med ett bostadstillskott på 
Kristineberg. Det bidrar till att binda samman stråket mellan stadskärnan och de södra delarna av staden. 
 

Genom att studera fastigheten tillsammans med den närliggande förskolan Kristinegården och närliggande 
gröna ytor är det möjligt att skapa en helhet som bidrar till att knyta samman Lars Kaggsgatan och 
Sparrfeltsgatan.   
 
Under planarbetet är det viktigt att studera byggnaders skala, gestaltning, placering och funktion, torgytor, 
grönytor och stråk mellan områden. Det är viktigt att studera markmiljön och buller under planarbetet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-10-23  
 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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Detaljplan för Centrum: Vulkanus 15  
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2015-002091 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka ut detaljplanen för Saturnus 14 m.fl. på 
granskning. 
 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ställde sig genom beslut § 47 2016-02-08 positiv till att påbörja detaljplan, men att 
användningen i första hand bör vara för bostäder och centrumändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 i beslut § 77 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  

Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-04-06 § Pl 2017-000005 via delegation att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 5 april – den 12 maj 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska skicka detaljplanen på granskning och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-11-08. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för besöket och tar till sig besökarnas synpunkter.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden besöks idag av två medborgare, som vill ställa frågor kring pågående 
detaljplanearbete på Brämhult. Besökarna lyfter fram farhågor kring bland annat problem med försvinnande 
grönområden, insyn och tillgänglighet till social service. De kommer också med förslag på alternativa 
placeringar av liknande nybyggnation.  
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Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Johan Ekeblom informerar om pågående planarbete på Hestra.  
 
Stadsarkitekt Richard Mattson informerar om pågående projekt.  
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Remiss: Kommunikationspolicy 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00054 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar och översänder detta till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett förslag till en reviderad kommunikationspolicy på remiss. Den 
reviderade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på synen att Borås Stad är en öppen 
organisation där kommunikationen ska präglas av öppenhet och tydlighet. Det som har tillkommit i den 
reviderade versionen är en tydligare inriktning på medarbetarens centrala roll i kommunikationen. Policyn 
lyfter även fram vikten av att möta invånare, kunder, medarbetare och andra på de arenor där de själva 
befinner sig, fysiska såväl som digitala. 
 
I förslaget till remissvar tillstyrks remissen bland annat utifrån att policyn innehåller både 
mottagarperspektivet och medarbetarperspektivet, eftersom såväl den externa och interna 
kommunikationen är viktig. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna förslaget till remissvar och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Budgetuppföljning oktober 2017 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2016-00049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
budgetuppföljningen och att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under året görs månatliga budgetavstämningar, som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna budgetuppföljningen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning oktober 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Gallring av pappershandlingar efter scanning till Ciceron 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00041 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 
ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ha säkerställt att  
 
1. Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 
2. Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information 
eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 
3. Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från 
och med 2018-01-01 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 har Borås Stad ersatt sitt nuvarande ärendehanteringssystem LIS med det nya 
ärendehanteringssystemet Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är 
avsikten att man för ärenden i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att 
ett ärende initierats till att det arkiveras. För Samhällsbyggnadsnämndens del gäller detta framförallt 
administrativa ärenden. Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital inkommer 
handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en 
standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande 
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.   
 
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det 
format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar 
i elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför 
informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna 
att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett myndighetsbeslut om att 
gallring får ske. 
 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur informationen hanteras 
redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera handlingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver 
den digitalt upprättade informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna 
pappershandlingar.     
 
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ciceron, ska få gallra 
inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 
 
 
 
 
 

Forts. 
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Forts. 
 
 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det är myndighetens eget ansvar 
att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 
   
 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den skannade versionen är 
likalydande med ursprungshandlingen, att all information i handlingen finns med och går att tyda samt att 
myndigheten i övrigt följer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  
 
 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning eller påverkar handlingens 
bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt förhållande. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att inkommande pappershandlingar, som 
tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00004 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 
- att väg i Gingri som idag är benämnd Anders Danielssons väg 25, 27, 29 A-C ska ges namnet 

Lussevägen. 
- att ny väg som kommer att anläggas enligt gällande byggnadsplan 15-STY-853 i Sandared ges namnet 

Stallvägen. 
- att namnsätta vägsträcka i Hjälmryd, som bland annat passerar Hjälmryd 2:12 och 2:13, Hjälmrydsvägen. 
- att upphäva namnet Katrinebergsbron. 
- att upphäva namnet Ekendalsbron. 
- att upphäva namnet Gimlebron. 
  
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. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta i enlighet med förslag i Namnberedningens 
protokoll och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll 2017-10-10 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 42 (46)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-11-16 § SBN 2017-000321 
 
 
 

Beslut om arvode vid samrådsmöten och medborgardialoger 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00055 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från och med 2017-11-16 godkänna utbetalning av arvode för 
deltagande på samrådsmöten och medborgardialoger. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018” har förtroendevald 
möjlighet att uppbära förrättningsarvode för bland annat informationsmöte, inspektion och studiebesök 
inom det egna förvaltningsområdet. En förutsättning för utbetalt arvode är att Samhällsbyggnadsnämnden 
fattar beslut om att arvode ska utbetalas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att från och med 2017-11-16 godkänna 
utbetalning av arvode för deltagande på samrådsmöten och medborgardialoger och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 43 (46)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-11-16 § SBN 2017-000322 
 
 
 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 
 
Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00017 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport ”Uppdrag som inte ingår i budget” 
samt översända densamma till Kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Berörda nämnder ska, enligt Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktplikt över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, två gånger per år rapportera beredningsläget till 
Kommunstyrelsen. Nämnderna ska rapportera i april samt oktober. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna upprättad rapport och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport: Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 44 (46)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-11-16 § SBN 2017-000323 
 
 
 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av 
den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga delegationslistorna till handlingarna och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-10-01 – 2017-10-31 
Delegationslista BI 2017-10-01 – 2017-10-31 
Delegationslista SB 2017-10-01 – 2017-10-31 
Delegationslista PL 2017-10-01 – 2017-10-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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