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Tid och plats  
2019-10-31 kl 13.15 – 21:30 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 285-322 
 
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) 
Bengt Belfrage (C)  ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M)  ersätter Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Närvarande ledamöter 
Maj-Britt Eckerström (C)  från 13.15-18.20 
Kjell Classon (S), ersättare från 13.15-18.20 
Therése Björklund (S), ersättare från 13.30-19.30 
Bengt Wahlgren (L), ersättare 
Lovisa Gustafsson (M), ersättare ej § 301 
Jonas Ellerstrand (SD), ersättare 
  
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef Josefine Nyman, administrativ chef 
Niklas Lund, samordnare Anne Andersson, kundmottagare  
Paulina Bredberg, plansamordnare (§§310-311) Sara Ekelund, bygglovarkitekt 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 291-299) Mattias Nilsson, planarkitekt  (§ 309)  
Agnes Sandstedt, planarkitekt (§ 318) Dan Bodin, dataskyddsombud (§ 288) 
Clara Bodin, bebyggelseantikvarie  Magnus Blomqvist, dataskyddsombud  (§ 288) 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 297-301) Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  
Dennis Pettersson, bygglovarkitekt  Jacob Kastrup Haagensen, planarkitekt (§ 303) 
Sara Aneljung, planarkitekt (§ 302) Robin Enqvist, planarkitekt (§§ 304-307) 
Leila Alver Bonnier, planarkitekt (§ 308) Elena Eckhardt, planarkitekt   (§ 310) 
  
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 20.35-21.00 för politisk beredning i partigrupperna. 
 
Justering och anslag  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker 2019-11-08 kl. 08.30 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla 2019-11-08-2019-11-30. 

 
Underskrifter 
  
________________________________________    ________________________________________  
Morgan Hjalmarsson, ordförande   Lennart Malmerfors, justeringsperson 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C)  ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M)  ersätter Jolly Bou Rahal (M) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2019-000285 
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Val av justeringsperson 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Kristian Silbvers (SD) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker 2019-11-08 kl. 08.30 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000286 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande förtydligande:  

Ärende 3.11 Verksamhetsplan 2020 – Detaljplanering samt ärende 9.6 Tilldelningsbeslut direktupphandling justeras 
omedelbart. 

Ärende 1.3 Rivningslov: Lundby 1:7 och ärende 6.1.2 Information: Lundby 1:7 föredras samtidigt. 

Beslut i ärende 3.7 Göta, Hagtornen 10 fattas före ärende 1.10 Förhandsbesked: Hagtornen 10 då utfallet i ärende 
3.7 är avgörande för 1.10 - samma följd återfinns i beslutsprotokollet.  
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Information från Sjuhärads Kommunalförbund 
 
Ärendebeskrivning  
Magnus Blomqvist och Dan Bodin informerar om uppdraget som Dataskyddsombud för 
Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. 

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

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000288 



Beslutsdatum  Sida 36 (74) 
2019-10-31  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Detaljplan för Göta: HAGTORNEN 10 
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2019-001820 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva 
detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
 

Kommunstyrelsen uppmanade 2019-10-14 Samhällsbyggnadsnämnden att upphäva stadsplan 
P757 för den del som omfattar fastigheten Hagtornen 10, för att samtidigt kunna besluta om 
anstånd med att avgöra förhandsbesked BN 2019-1087.  
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P757 som fick laga kraft 1984. Gällande detaljplan anger Allmänt 
ändamål och bensinstation för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Enligt gällande detaljplan så finns möjlighet att lämna förhandsbesked för nybyggnation av 
skola med gymnastiksal, vårdcentral och bibliotek. Trafikverket har yttrat sig och framför att 
denna byggnation skulle försvåra utvecklingen av det framtida riksintresset Götalandsbanan. 
Genom att påbörja arbete med att upphäva gällande detaljplan kan kommunen begära om 
anstånd med att lämna förhandsbesked. Under den tiden kan Trafikverket utreda och klargöra i 
vilken utsträckning Götalandsbanan påverkar Hagtornen 10.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplan och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Skrivelse från Kommunstyrelsen   2019-10-14 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 

 

 

Beslutsnummer 
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Detaljplan för Myrås: MYRÅS 1:163 
(Myråsskolan) 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2018-000871 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. Genomförandet 
av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 i beslut § 309 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan.  
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2019-03-27 beslutade planchefen i beslut § Pl 2019-000001 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 28 mars - 3 maj 2019. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns 
för granskning. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att avslå detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej 
 
Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) finner att nämnden beslutar att detaljplanen godkänns för 
granskning. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandlingar      2019-10-18 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000302 
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Detaljplan för Kristineberg, GISSEBERGET 1 m.fl. 
(KRISTINEGRÄND 1) Kristineberg centrum 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2017-000862 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den  
till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-23 § 508 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Gisseberget 1 m.fl. Uppdraget blev 2019-09-19 vid 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 264 utökat så att ett nytt vård- och omsorgsboende inryms i 
planarbetet.  
 
Begäran för planarbetet grundar sig dels på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring 
för Gisseberget 1, där fastighetsägaren vill bygga flerbostadshus och centrumverksamheter, och dels på 
att Lokalförsörjningsförvaltningen önskar att renovera och flytta Kristinebergs förskola. 
 
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 och kommunal service på Kristineberg. 
 
Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under hösten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen och 
att lägga den till handlingarna. 
 
Lennart Malmerfors (KD) yrkar att lyfta ut ärendet. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller lyftas ur 
enligt Lennart Malmerfors (KD) förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Lennart Malmerfors (KD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 7 Ja och 2 Nej. 
 
Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD), Lennart Malmerfors (KD) 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000303 
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Nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Utkast planbeskrivning  2019-10-18 Arbetsmaterial  
Utkast plankarta 2019-10-18 Arbetsmaterial  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Hulta: HULTA 4:41 m.fl. (Storegårdsgatan) 
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2011-001781 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den  
till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03 i beslut § 596 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden 
att pröva möjligheten att upprätta detaljplan.  

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan att ändra gällande 
detaljplan så att det blir möjligt att uppföra bostäder i området.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-13 i beslut §341 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt planbesked.  

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

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom planområdet som tidigare varit planlagt 
till handelsträdgård och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. Inom området är det 
möjligt att bygga ett 40-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.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna informationen och 
att lägga den till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation till nämnden 2019-10-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000304 
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Detaljplan för Centrum: Karon 1  
 
Föredragningslista: 3.4  
Ärendenummer: BN 2019-000997 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2020.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Kommunstyrelsen gav 2019-09-30 i beslut § 399 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för kvarteret Karon. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren av Karon 1 
inkommit med begäran om att få bygga på befintlig byggnad med fem våningar och ändra 
användningen för att också möjliggöra hotell. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P195, som fick laga kraft 1950. Syftet med planen var att 
möjliggöra bostäder, handel med mera i upp till fem våningar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Planförslaget är förenligt med gällande ÖP som anger förtätning i centrum.  
Fastigheten ligger i centrala delen av Borås Stad där den följer och bidrar till Borås rutnätsstruktur som har 
ett kulturhistoriskt värde. Intill fastigheten ligger Carolikyrkan som är ett viktigt element för stadsbilden.  
Vid framtagande av volymerna är det därför angeläget att tänka på hur de kommande volymerna och 
omgivningen förhåller sig till kyrkan.  
 
Med tanke på ovan nämnda kulturhistoriska värden är fem våningar ett allt för stort ingrepp i stadsbilden. 
Upp till två våningars påbyggnad med indragning kan vara möjligt men måste utredas i planarbetet.  
För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret ingå i detaljplanen för att säkra de befintliga kulturvärdena 
i omkringliggande byggnader. Sammanfattningsvis är det är positivt att utreda möjligheten att ändra planen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked samt att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Protokollsanteckning (SD) 
Byggnaden måste vara lägre än kyrkan. Byggnaden måste hålla en mycket hög arkitektonisk kvalité då 
den kommer ha en stor inverkan på upplevelsen av Borås Stads stadskärna. Man skall iakttaga 
försiktighet beträffande att bygga in innegården. Dels för påverkan på angränsande lägenheter och dels 

Beslutsnummer 
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då innegårdarna kan ha ett framtida kulturhistoriskt värde. 
Sverigedemokraterna efterfrågar att förvaltningen tar fram en förslag på vision för hela stadskärnan för 
att få ett helhets grepp i stället för frimärksplanering. 
 

Beslutsunderlag 
Handling Datum  Notering 
Beslut                                                    2019-09-30 KS 
Skrivelse                                                2019-09-30 KS 
Ansökan                                                2019-05-20 
Bilagor ansökan                                     2019-05-20  Fotomontage, skisser, karta 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Detaljplan för Nedre Norrmalm JÄRVEN 15 m.fl. 
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2019-001280 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2020. 
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Kommunstyrelsen gav 2019-09-24 ett delegationsbeslut att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på 
att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Järven 4, 15 & 16. 
Fastighetsägaren vill upphäva tomtindelningen för att kunna utnyttja befintlig byggrätt.  
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P402, som fick laga kraft 1973. Gällande detaljplan anger Bostäder 
med sammanbyggda hus för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Byggrätten medger en byggnad med byggnadshöjd på 10 meter och ca 10 nya lägenheter. 
Ansökan är förenlig med gällande översiktsplan då det är en förtätning i ett relativt centralt läge. 
Detaljplanen bör kunna genomföras med förenklat planförfarande då det rör sig om en 
upphävning av tomtindelning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked samt att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Orienteringskarta 2019-10-16  
Skrivelse 2019-09-24 Yttrande från KS 
Ansökan om planbesked 2019-07-01 Urban Gustafsson  
Situationsplan 2019-07-01  
Sit.plan (av enkel b-lovkarta) 2019-07-01  
Karta 2019-07-01  
Följebrev 2019-07-01  
Ansökan om planbesked 2019-07-01  

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000306 
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Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Urban Gustafsson 
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Detaljplan för Lundby: GRÄVLINGEN 5  

 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2018-001203 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2020.  
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning 
till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Kommunstyrelsen gav 2019-10-14 i beslut § 419 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra 
detaljplanen för fastigheten Grävlingen 5, under förutsättning att mark reserveras för en ny 
väganslutning och ny bro över Viskan samt att byggnadsvolymen ses över. Begäran grundar sig 
på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för att få bygga studentbostäder 
med kontor samt parkering på fastigheten Grävlingen 5. 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P906, som fick laga kraft 1994. Syftet med planen var att anpassa 
detaljplanen till det faktiska användningssättet vilket var handel, kontor och lättare industri.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Området ligger i utkanten av stadens centrum längs med Skaraborgsvägen som är ett utpekat urbant stråk i 
den nya Översiktsplanen. Platsen idag ses som en lucka i förbindelsen mellan centrum och Knalleland - ett 
av kommande utvecklingsområden, därför är det positivt med en exploatering inom detta område.  
En av de viktiga frågor som måste utredas innan planprocessen är trafiksituationen som är avgörande för 
hur området ska utvecklas. Nästa stora fråga är gestaltning. Platsen har ett exponerat läge och en stor 
betydelse för framtida utveckling av stadens centrum vilket gör att tillkommande volymer måste studeras 
noggrant. Detta gäller också för kopplingen mellan byggnaderna och stråken längs Skaraborgsvägen samt 
Viskan.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt planbesked samt att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31  
Projektbeskrivning 2018-08-27 Bilaga 
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Ansökan om planbesked 2018-08-27 Ansökan om planbesked 
Skrivelse från KS 2019-10-14 Skrivelse 
Beslut-201800600-KS-§ 419 2019-10-14 Beslut 
 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Detaljplan för Göta, Balsampoppeln 4 och Vägtornet 5, 
Ålandsgatan 9 och 7, vid Gässlösa 
 
Föredragningslista: 3.8 
Ärendenummer: BN 2019-0773 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden negativt planbesked samt att ärendet avslutas och 
sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked.  
 
Ärendebeskrivning 
Planbeskedsansökan inkom 2019-04-23 av sökanden Järnspiran Fastighetsutveckling AB. Ansökan avser 
upphävande av befintlig tomtindelning. Syftet med upphävandet av tomtindelningen är att fastigheterna 
Balsampoppeln 4 och Vägtornet 5 ska kunna regleras ihop. Sökanden anser att det är lämpligt med 
sammanförande av fastigheterna utifrån befintlig byggnation och verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen avslår planbesked i beslut 2019-09-30 §436. I samband med att Kommunstyrelsen 
anmälde sitt intresse för att medverka i  arkitekttävlingen Europan 15 (KS 2018-10-15 § 449) bestämde man 
också att inte bevilja några detaljplaneändringar under tiden som tävlingen pågick för att inte förhindra en 
kommande stadsutveckling i området. 
 
Fastigheten ligger utmed Viskan och omfattas av det pågående utvecklingsarbetet i Gässlösa enligt 
Utbyggnadsstrategin. Mellan fastigheterna finns en remsa kommunalägd mark och kommunen är i 
dagsläget inte beredd att sälja mark i området på grund av dess strategiska betydelse för utveckling av 
Gässlösa. 
 

Gällande detaljplan 
Gällande detaljplan är Stadsplan P301, från 1963, som anger industriändamål för det aktuella området. 
Det finns en remsa kommunalägd mark mellan fastigheterna som är allmän parkmark enligt 
planbestämmelser, det vill säga, mark som inte får bebyggas. Marken kan komma att vara värdefull för bland 
annat tillgängligheten till vattnet i den framtida stadsdelen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Den sökta åtgärden ligger i utkanten av Gässlösa. Området är i omvandling och kommunen är inte beredd 
att planlägga ett område som är under pågående strategisk planering. Den sammanfattande bedömningen är 
att detaljplanarbete inte kan påbörjas innan ett planprogram har gjorts för området. För att inte försvåra för 
framtida idéer för utformningen av Gässlösa bör ändring av detaljplan inte tillåtas.   
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att meddela sökanden negativt 
planbesked samt att ärendet avslutas och sökanden faktureras kostnader för handlagt planbesked och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum  
Ansökan om planbesked 2019-04-23  
Beslut Kommunstyrelsen 2019-09-30 
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Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  

 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Detaljplan för Centrum: Fastighet: FLUNDRAN 4 
  
Föredragningslista: 3.9 
Ärendenummer: BN 2018-001357 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde 2019-11-28. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Flundran 4 har varit föremål för planbesked tidigare. Ingen ny information har 
tillkommit i ärendet som föranleder att Kommunstyrelsen omprövar beslutet. 
Kommunstyrelsen är därför i dagsläget inte beredd att tillstyrka planuppdrag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde 2019-11-28 
på grund av bristande beslutsunderlag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande från Kommunstyrelsen 2016-10-03 
Yttrande från Kommunstyrelsen           2019-08-30 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Serneke Projektstyrning AB 
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Föredragningslista: 3.10. 
Ärendenummer: BN 2018-001189 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2021. Detta 
tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2021. Innan 
planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Merterre AB, fastighetsägare till Räveskalla 1:348, ansökte 2018-08-24 om planbesked. 
Fastighetsägaren vill avveckla nuvarande industri/produktion och lager och istället bygga 
flerbostadshus och hus för äldre eller funktionshindrade. 
 
Kommunstyrelsen har 2019-19-16 i beslut § 368 tillstyrkt planbesked i yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Gällande detaljplan och planprogram  
För området gäller detaljplan P711, som fick laga kraft 1979. Gällande detaljplan anger 
småindustri för det aktuella området och friliggande bostäder för kringliggande fastigheter. 
Fastigheten ligger inom ett område i östra delen av Sjömarken som omfattas av ett planprogram 
som godkändes av Kommunfullmäktige 2007.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Planansökan stämmer väl med gällande översiktsplan som anger ett utvecklingsstråk mellan 
Borås och Sandared, där det finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. Byggnation av 
flerbostadshus i ett område där det idag enbart finns villor stämmer även väl med 
översiktsplanens planeringsprincip om att bidra till varierade bostadstyper. Ytan är redovisad 
som övrig- stads och tätortsbebyggelse inom vilken komplettering av bostäder och blandad 
användning förordas. 
 
Göteborgsvägen är idag belastad med köbildning under pendlingstider. Borås Stad har behov av 
att göra en översyn av trafiksituationen i hela Sjömarken och detta arbete behöver göras innan 
planarbetet kan påbörjas. Det kan innebära flera olika trafikåtgärder som till exempel nya körfält 
och avstängning av utfarter. Behovet av åtgärder har tidigare identifierats i en förenklad 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Borås Stad tog fram tillsammans med Trafikverket år 2015.  
 
Det finns flera olika fastighetsägare som är intresserade av att exploatera sina fastigheter och 
därmed har nytta av trafikåtgärder på Göteborgsvägen. Det behöver utredas hur kostnaderna 
för dessa trafikåtgärder ska fördelas baserat på nyttan för respektive fastighetsägare. Det 
föranleder en samordning vilket bör utredas i ett planprogram eller i en fördjupad översiktsplan. 
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Det finns ett planprogram för östra delen av Sjömarken från 2007 som delvis har genomförts 
och delvis är inaktuellt. Det finns därför ett behov av att uppdatera detta utifrån aktuella 
exploateringsintressen. 
 
Aktuell fastighet bedöms i övrigt som attraktiv och lämplig att på sikt pröva för bostäder. En 
förutsättning för exploatering är att frågor som stadsbild/lämplig byggnadshöjd, trafikbuller, 
vibrationer, geoteknik, markmiljö, risk för farligt gods och dagvattenhantering utreds och kan 
lösas på ett tillfredställande sätt. Utifrån skydd av trafikbuller finns det fördelar att planlägga 
ett större område och möjligheten att inkludera grannfastigheterna Räveskalla 1:98 och Viared 
8:40 (öster om Gränsvägen) i en framtida detaljplan bör därför undersökas när det blir aktuellt. 
Lämplig planavgränsning och prioritering av olika exploateringsetapper bör också utredas och 
föreslås i planprogrammet eller den fördjupade översiktsplanen.  
 
Sammanfattningsvis ser Samhällsbyggnadsförvaltningen inte att en detaljplan kan påbörjas 
innan det gjorts en övergripande studie i form av ett planprogram eller en fördjupad 
översiktsplan. Därför förordar Samhällsbyggnadsförvaltningen att ett negativt planbesked ges. 
Kommunen uppmanar exploatören att söka planbesked igen när planprogrammet eller den 
fördjupande översiktsplanen är klar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden meddelar sökanden negativt planbesked enligt liggande förslag. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej 
 
Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskedsansökan 2018-08-24 
Beslut Kommunstyrelsen 2019-09-16 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
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Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Verksamhetsplan 2020 för detaljplanering 

 
Föredragningslista: 3.11.  
Ärendenummer: Ciceron 2019-00269 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända förslag till Verksamhetsplan 2020 för detaljplanering på 
remiss till Kommunstyrelsen samt beslutar att ärendet är omedelbart justerat. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2020 för detaljplanering. 
Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både Kommunfullmäktige och 
Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som innehåller minst 950 bostäder i 
antagna detaljplaner 2020, verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och tillgodose 
behovet av kommunal service. 

Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2020. 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 
2020, samt en förteckning av strategiska planer och program som är viktiga för att skapa ett effektivt 
detaljplanearbete de närmaste åren. I 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 mellan olika förslag utifrån i vilken grad de bidrar till 
måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar förslaget till 
produktionsplan 1800-4000 nya bostäder i antagna detaljplaner fram till 2022. 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. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att sända förslag till Verksamhetsplan 
2020 för detaljplanering på remiss till Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att nämnden beslutar att sända förslag till Verksamhetsplan 2020 för 
detaljplanering på remiss med följande ändringar:  
 
”Vi anser att följande detaljplaner; 
Frufällan, Längjum 4:17  
Viared Östra 
Sjömarken Viared 8:40 
Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 
Källbäcksryd 1:367 
Bergsäter Gulmåran 7 (Coop) 
Sandared Viken 6:1 
skall prioriteras 2020 och ersätta följande detaljplaner som därmed flyttas till ”Beslutade detaljplaner och 
planprogram som inte prioriteras 2020”;  2, 8, 18, 19, 27, 47, 49. 
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Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna samhällsbyggnadsnämnden besluta, 
Att följande nr i ”Prioriterade detaljplaner för 2020; 2, 8, 18, 19, 27, 47, 49 
Ersätts med följande detaljplaner från ”Beslutade detaljplaner och planprogram som inte prioriteras 2020”; 
Frufällan, Längjum 4:17  
Viared Östra 
Sjömarken Viared 8:40 
Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 
Källbäcksryd 1:367 
Bergsäter Gulmåran 7 (Coop) 
Sandared Viken 6:1” 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej 
 
Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) finner att nämnden beslutar att sända förslag till Verksamhetsplan 
2020 för detaljplanering på remiss till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Verksamhetsplan för detaljplanering 2020 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4.  
 
Ärendebeskrivning 
Ingen besökare på nämndens frågestund idag. 
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Rapport från ledamöterna 
 
Föredragningslista: 5. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) informerar om sitt deltagande vid Europan 15 konferens i Innsbruck. 
Gemensamma reflektioner från nämndens studieresa. 
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Information från förvaltningen  
 
Föredragningslista: 6.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
6.1.1. Samhällsbyggnadschef Jonas Ward informerar om nämndens gemensamma jullunch som kommer att 
hållas på Borås Kongress den 12 december kl. 11.30-13.00.  

Nämnden delges information om planerad läranderesa för stadsutvecklingsprojekt och om pågående 
utställning på Kulturhuset där tävlingsbidrag i arkitekttävlingen Europan 15 ställs ut (boras.se/gasslosa). 
Nämnden får information om positiva resultat i Fastighetsägarindex och om ökad närvaro av studenter från 
Polisskolan som kommer synas i staden. 

Samhällsbyggnadschefen informerar även om en personuppgiftsincident där en anmälan till 
datainspektionen lämnats in. 

6.1.2 Information om Bygglov: Lundby 1:7, gäller nybyggnad av affärslokaler  
(turism/barn/familjeverksamhet). 
 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt lägger den till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Månadsuppföljning, september 2019 
 
Föredragningslista: 8.1. 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00270 
 
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 september 2019.  
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för 
september och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag Månadsuppföljning, september 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Attest- och utanordningsrätt 

Föredragningslista: 8.2. 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00271 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens 
attestreglemente.                     

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2019-11-01 – 2022-12-31 
för Samhällsbyggnadsnämnden: 
 
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. 
 
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att förvaltningschefen utses till 
beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga 
attestanter enligt kommunens attestreglemente.                     

Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden beslutar att justera 5 prisbasbelopp till 3 prisbasbelopp för 
avdelningschefen samt justera 10 prisbasbelopp till 6 prisbasbelopp för förvaltningschefen. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej 
 
Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lennart Malmerfors (KD), Morgan 
Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Attestförteckning 2019 
Blankett beslutsattest 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 8.4.  
Ärendenummer: Ciceron 2019-00273 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 

- nybyggd rondell på Viared västra ges namnet Enehultsrondellen. 
- området utanför Röda kvarn ges namnet Sven Eriksonplatsen. 
- uppdrag om namntävling för området mellan kvarteret Eko och Viskan utreds av 

Namnberedningen sekreterare. 
- att Fjällrosvägen i Dalsjöfors förlängs. 
- Namnberedningens sekreterare undersöker förutsättningarna för att ändra namn på del av 

Fjällvägen i Sjömarken enligt uppdrag. 
- Sekreteraren undersöker varför Glasögonsjöarna nu kallas Hässleholmssjöarna. 
- Hanna Lapidus läggs in i namnbanken. 
 
 

 

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 förslag § 1302, § 1304, § 1306,§ 
1307, § 1309, § 1311. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens 
protokoll § 1302, § 1304, § 1306,§ 1307, § 1309 samt § 1311 och finner att nämnden beslutar enligt  
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll med kartor 2019-10-16 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
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Tilldelningsbeslut direktupphandling, delegation till 
förvaltningschef 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00278 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation att fatta tilldelningsbeslut gällande 
direktupphandling för konsultstöd för framtagning av projektmodell för stora stadsutvecklingsprojekt samt 
beslutar att ärendet är omedelbart justerat. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skickade 2019-09-20 ut ett förfrågningsunderlag gällande konsultstöd för 
framtagande av en projektmodell för stora stadsutvecklingsprojekt. Tre anbud har inkommit. Förslaget är att 
tilldela Tyréns AB uppdraget då de uppfyller samtliga krav i förfrågan samt erbjuder det lägsta priset.  
 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation att 
fatta tilldelningsbeslut gällande direktupphandling för konsultstöd för framtagning av projektmodell för 
stora stadsutvecklingsprojekt och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
  
 
Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag 
Inkomna anbud 
Anbud Tyréns 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 9.1.  
Ärendenummer: Ciceron 2019-00001 
 
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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga delegationslistorna till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-09-01 - 2019-09-30 
Delegationslista BI 2019-09-01 - 2019-09-30 
Delegationslista SB 2019-09-01 - 2019-09-30 
Delegationslista PL 2019-09-01 - 2019-09-30 
Anställningar 2019-01-01-2019-09-30 
Tilläggsbeslut SBN 2019_002061.pdf 
Lantmäteriavdelningen 2019 L67-L86 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Meddelanden  
 
Föredragningslista: 10.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
a. Program för ett integrerat samhälle 
Kommunfullmäktige har beslutat att Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 
2023. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och kommunala 
bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut-201800893-KS-§ 209 
Program för ett integrerat samhälle - program 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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