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Tid och plats  
2017-12-14, kl 14.00 – 20.35 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§ 326 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Eva Brodd (V) 
Andreas Tammjärv (M) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Jonas Ellerstrand (SD) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Sofia Wallin, sekreterare   
Agnes Sandstedt, planarkitekt  Liisa Gunnarsson, planarkitekt  
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19.40 – 20.00 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Maria Oscarson (S) utses till dennes ersättare. Justeringen sker i direkt 
anslutning till nämndens sammanträde i nämndens sessionssal. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-12-15 – 2018-01-08. 
 
Underskrifter 
 
 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Lennart Malmerfors, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000326 
 
  
Detaljplan för Bergsäter: Åkermyntan 5 med flera  
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2015-000887 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
- att beslutet är omedelbart justerat.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§ 390) Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny 
detaljplan för fastigheten Åkermyntan 5. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 2015-05-19 ansökt om 
planbesked för fastigheten. Fastighetsägaren vill omvandla befintligt verksamhetsområde till bostadsområde. 
Det föreslagna konceptet för området innehåller en blandad bebyggelse med både flerbostadshus på upp till 
4 våningar samt radhus. Sammantaget räknar man med uppemot 250 bostäder.  
 
Kommunstyrelsen noterar att områdes centrala läge innebär att det är lämpligt att studera en högre 
exploatering av området än redovisat i ansökan. Våningshöjder på tre till åtta våningar kan studeras och 
detta ska göras i relation till omgivande topografi. Områdets och bebyggelsens anslutning till sin omgivning 
bör studeras i ett helhetsperspektiv. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-11-12 (§ SBN 2015-352) Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för området. 2017-03-17 beslutade planchefen i beslut §Pl 2017-000004 via 
delegation att sända planen på samråd. Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 17 mars 
2017 har ägt rum under tiden 20 mars - 27 april 2017 och har annonserats i Borås Tidning den 23 mars 
2017. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
17 remissinstanser och 4 sakägare har skickat in yttranden under samrådstiden utöver detta har en 
remissinstans yttrat sig inför samrådet. Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. 
 
Gällande plan 
För området gäller Stadsplan nr.162 som vann laga kraft 1946-05-03 (Stadsplanebestämmelser dat. 1960). 
Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten användas för verksamhet/industri. 
 
Beslutsunderlag 
Ordföranden Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att skicka detaljplanen på granskning, att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att beslutet 
ska justeras omedelbart och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse daterad 2017-12-04 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till:         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Tid och plats  
2017-12-14, kl 14.00 – 20.35 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 327 - 369 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V)    §§ 327-330 (14.00-17.50) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Eva Brodd (V)    §§ 331-369 för Tommy Josefsson 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Andreas Tammjärv (M) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Jonas Ellerstrand (SD) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie  Sofia Wallin, sekreterare   
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 327-333) Paulina Bredberg, plansamordnare (§§ 347-352) 
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 327-335) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 347-348) 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 327-338) Afshin Ghafoori, planarkitekt (§§ 348-349) 
Sara Danfelter, ekonom (§§ 357-358) Anton Löberg, planarkitekt (§§ 350-352) 
   
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 19.40 – 20.00 för politisk beredning i  partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Maria Oscarson (S) utses till dennes ersättare. Justeringen sker  
2017-12-19 kl 15.00 i Samhällsbyggnadsförvaltningens mötesrum Glasrummet. Protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla under perioden 2017-12-19 – 2018-01-10. 
 
Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
________________________________________ ________________________________________ 
Lennart Malmerfors, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000327 
 
 
 
 
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  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) §§ 327-330 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare  
Eva Brodd (V)  §§ 331-369 för Tommy Josefsson 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000328 
 
 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lennart Malmerfors (KD) utses att justera och Maria Oscarson (S) utses till dennes ersättare. Justeringen 
sker 2017-12-19 kl 15.00 i Samhällsbyggnadsförvaltningens mötesrum Glasrummet. Protokollet anslås på 
kommunens anslagstavla under perioden 2017-12-19 – 2018-01-10. 
 
 
. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000329 
 
 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande förändringar: 
 
D, 5.1.2 och 5.1.3 tillkommer, 1.12 utgår. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000330 
 
 
 
 
Beslut om närvaro 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 6 kap. 19 § kommunallagen att Liisa Gunnarsson ska 
tillåtas närvara vid föredragning av ärende 3.7 Åkermyntan 5 (justerat i eget protokoll § 326) såsom särskilt 
sakkunnig.  
 
 
. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000347 
 
 
 
 
Detaljplan för Bergsäter: del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)  
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2015-17 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att skicka detaljplanen för en andra granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 §468 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att 
se på möjligheterna att etablera en förskola i Bergsäter, samt att höra berörd stadsdelsnämnd. 
 
Stadsdelsnämnd Väster beslutade 2014-08-25 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt förslaget.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 §35 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny plan som möjliggör en byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200 kvm på 
fastigheten Bergsäter 1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att anslutning kan ske på ett 
bra sätt. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 i beslut §45 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2016-09-23 § Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 3 oktober – den 31 oktober 2016. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
skicka ut detaljplanen på granskning och att genomförandet att detaljplanen inte kan förmodas innebära en 
betydande miljöpåverkan.  
 
Detaljplanen var ute på granskning mellan 4 juli och 4 september 2017. Efter granskning har information 
angående skötsel av slänten i planområdets västra del framkommit som gör att bland annat 
planavgränsningen förändrats. Förändringarna utgör en sådan väsentlig ändring av planförslaget att en ny 
granskning krävs. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna utlåtandet som sitt eget 
samt att skicka detaljplanen för en andra granskning och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med utlåtande 2017-12-06 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000348 
 
 
 
 

Planprogram för Tokarpsberg: Norrmalm 1:1 med flera 
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2015-002097 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Jonatan Westlin informerar om det fortsatta arbetet med planprogrammet, som kommer 
skickas på programsamråd under vintern. Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 i beslut § 467 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Norrmalm 1:1 för 
bostadsbebyggelse, grönområde samt eventuell utvidgning av skol- och förskoletomt. Begäran grundar sig 
på att Ås Härad Fastigheter i april 2014 fick en markanvisning för att utveckla sina idéer om 
bostadsbebyggelse i form av hyresrätter vid Tokarpsberg. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000349 
 
 
 
 

Detaljplan för Hässleholmen: Hässlehus 3 med flera  
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2016-001090 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar som gjorts, med stöd av 2 § i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-20 i beslut § 461 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl., Borås Stad.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-06-28 i beslut § 207 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2016-11-07 beslutade planchefen i beslut pl 2016-000010 via delegation att sända planen 
på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2016-11-09 – 2016-12-18. Inkomna synpunkter 
sammanställdes i en samrådsredogörelse. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 i beslut § 149 att godkänna samrådsredogörelsen som sin 
egen, att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att 
sända planen för granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 2017-10-09 – 2017-11-13. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att anta detaljplanen. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att ta större hänsyn 
till de studier som finns beträffande att förbättra tryggheten och utvecklingen i utsatta områden med 
följande motivering: 
Hulta är idag av Polisen (Nationella Operativa Avdelningen) klassat som ”särskilt utsatt område”. Det är kommunens 
angelägenhet att utvecklingen i området framskrider så att trygghet ökar medans kriminalitet minskar. I den amerikanska 
studien gjord av Newman 1977 framgår det tydligt att höga byggnader har en negativ inverkan på ett områdes utveckling där 
den socioekonomiska kompositionen är låg. Att i det läget bygga högre hus vore direkt kontraproduktivt. Detaljplanen borde i 
mycket större mån ta hänsyn till öka trygghet och inkludera lägre byggnader. Till följd av ovanstående information föreslår 
Sverigedemokraterna Samhällsbyggnadsnämnden besluta att återremittera detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 
m.fl. till förvaltningen med uppdrag att ta större hänsyn till de studier som finns beträffande att förbättra tryggheten och 
utvecklingen i utsatta områden. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag om att anta detaljplanen mot Kristian Silbvers 
(SD) förslag om att återremittera detaljplanen och finner att nämnden beslutar att anta detaljplanen enligt 
ordförandes förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Forts. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000349 
 
 
Forts. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-11-29 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000350 
 
 
 
 

Detaljplan för Sörmarken: Bankbudet 5 och Hulta 4:1 
(Sörmarksliden)  
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2017-001109 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Anton Löberg informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen, som kommer skickas 
på samråd under vintern. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan Bankbudet 5. Begäran grundar sig på att 
Kommunstyrelsen 2017-06-20 har kommit in med ett uppdrag att påbörja detaljplanearbete för LSS-boende 
på en tomt på Bankbudet 5.  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000351 
 
 
 
 
Detaljplan för Sörmarken: Hulta 4:1 (Bultastensparken)  
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2017-1152 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera förskola på Sörmarken samt höra Förskolenämnden. Lokalförsörjningsnämnden 
kunde, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-12-12 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny 
plan för att möjliggöra förskola på platsen.   
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P304, som vann laga kraft 1963. Gällande detaljplan anger natur för det 
aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ytan är lämplig för förskola. Angöring bör ske från både 
Svengärde och Sörmarken, men det ska inte vara möjligt att köra mellan stadsdelarna. 
Kompensationsåtgärder enligt Grönområdesplanen kommer bli aktuellt. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-06-20  
Beslut från Förskolenämnden 2017-09-28 
Beslut från Lokalförsöjningsnämnden 2017-12-12 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000352 
 
 
 
 

Detaljplan för Sörmarken: Hulta 4:1 (Bultastensparken)  
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2017-001152 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Anton Löberg informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer skickas 
på samråd under vintern. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Hulta 4:1. Begäran grundar sig på att 
Lokalförsörjningsnämnden 2017-12-12 har kommit in med ett uppdrag att påbörja detaljplanearbete för 
förskola.  

Arbetet har påbörjats under sommaren och hösten som en praktikantplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till handlingarna 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000353 
 
 
 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för besöket och tar till sig besökarnas synpunkter.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden besöks idag av ett antal besökare. Två medborgare har ett pågående ärende hos 
nämnden och beskriver med anledning av detta sin markskötsel och skälen för sin ansökan.  
 
Ett tjugotal andra besökare vill ställa frågor kring pågående detaljplanearbete på Brämhult. Besökarna lyfter 
fram farhågor kring detaljplanearbetet och ställer frågor till nämnden kring bland annat processen. De delar 
också med sig av information om området och ger förslag på alternativa inriktningar för planarbetet.   
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Information från förvaltningen: Knalleland 
 
Föredragningslista: 5.1.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattson informerar om pågående projekt i Knallelandsområdet. 
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Information från förvaltningen: Information om Tystnaden 
 
Föredragningslista: 5.1.2 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattson informerar om pågående projekt i Simonsland. 
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Information från förvaltningen: Information om fasadändring 
 
Föredragningslista: 5.1.3 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att söka dialog med de boende om 
eventuella åsikter om fasadändringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Richard Mattson informerar om inkommen ansökan om bygglov för fasadändring i Sparsör. 
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Budgetuppföljning november 2017 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2016-00049 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
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 besluta att godkänna budgetuppföljningen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning november 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Budget 2018:2 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00039 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2018:2 samt att sända denna till Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att det i Borås finns ett stort behov av bostäder, nya förskolor, LSS-boenden, 
kategoriboenden samt industrimark görs bedömningen att byggkonjunkturen kommer att ligga på en hög 
nivå även under 2018. De senaste åren visar på att allt fler väljer att leva och verka i Borås. Ett aktivt lokalt 
näringsliv med expanderande men även nya företagsetableringar förstärker bilden av en tillväxtkommun. 

För Samhällsbyggnadsnämnden innebär detta att budgeten 2018 har en tydlig inriktning på en effektiv och 
rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för 1 100 bostäder. Utöver detta fokuserar nämnden på 
att få fram detaljplaner för kommunal service, bland annat nya förskolor och LSS-boenden. 

Trafikverkets beslut om Götalandsbanans slutliga sträckning och stationsläge får stor betydelse för de 
detaljplaner som i dagsläget fått ligga på väntelista och därmed bromsat detaljplanearbetet. 

Med ökade byggnadsinvesteringar förväntas också en snabb och effektiv bygglovsprocess. Nämndens 
förbättringsarbete som inleddes under 2016 kommer fortsätta med ett tydligt mål att öka kundservicen samt 
att effektivisera handläggningen utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet i besluten. Regelbundna 
kundundersökningar riktade mot såväl företag som privatpersoner görs och resultaten av undersökningarna 
blir en viktig del för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2018 fokuseras på en alltmer digitaliserad 
bygglovsprocess som ska gagna kunden i första hand. 

Användandet av geografisk information förväntas öka och nämnden följer utvecklingen av nya metoder och 
mätsystem. En bra geografisk information är en viktig förutsättning för många samhällsfunktioner, inte 
minst för ett snabbt genomförande av planering och utbyggnad av infrastrukturen. Nämnden har upprättat 
en solpotentialkarta som kommer att underlätta utbyggnation av solceller inom Borås Stad. 

Nämnden kommer att fortsätta med ständiga förbättringar i takt med stadens positiva utveckling och vara 
med och påverka samhällsfrågorna. Inför budgeten 2018 har nämnden reviderat samt arbetat fram nya 
nämndspecifika indikatorer och uppdrag kopplat till Visionen Borås 2025. 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar som kommunal lantmäterimyndighet skapar goda förutsättningar för 
snabb och effektiv samverkan i plan- och bygglovsprocessen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna budget 2018:2 och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) deltager ej i beslutet till förmån för partiets egna budgetförslag i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2018:2 för Samhällsbyggnadsnämnden 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda lämpliga platser för 
stadsodling 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00060 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten Plats för stadsodling och att sända rapporten 
vidare för beredning i Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten för 2017 beslutades i § 282 2016/KS0069 041 att  
”Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda lämpliga platser för stadsodling.” efter en motion av C. 
Det arbetet har genomförts i projektstudioformatet. Under tre dagar arbetade representanter från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Miljöförvaltningen och 
stadsledningskansliet med frågan. Resultaten av detta förvaltningsövergripande arbete finns sammanfattat i 
det PM som utgör beslutsunderlag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna rapporten och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Plats för stadsodling 
 
Upplysningar 
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2018 § 201 2017/KS0069 041 beslutades att  
“Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att ta fram lämpliga platser för stadsodling.” 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Verksamhetsplan för detaljplanering 2018 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00058 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen för detaljplanering 2018 med 
nedanstående ändringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2018 för detaljplanering. 
Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både Kommunfullmäktige och 
Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som innehåller minst 1100 bostäder, 
verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och tillgodose behovet av kommunal service. 
 
Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2018. Den 
är uppdelad i två delar. Första delen innehåller en beskrivning av planarbetet. Andra delen innehåller 
prioritetsgrunder samt förslag till produktionsplan för 2018.  
 
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 2000-3000 nya bostäder. Förslaget utgår också från en noggrann avvägning utifrån 
tillgängliga resurser. Prioriteringsförslaget ska leda till en realistisk produktionsplan som är genomförbar 
inom ramen av tillgängliga personalresurser och konsultinsatser. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-
10-28 att sända förslag till verksamhetsplan på remiss till Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2017-12-04 över förslaget och framför att de är nöjda med att 
planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar på detaljplaner samt att 
prioriteringsgrunder, mål och uppdrag har setts över. De framför vikten av att arbeta med planer där det 
finns en stark vilja att genomföra intentionerna i. Prioriterade planer ska vara de som är av stor strategisk 
vikt. I denna kategori återfinns planer för att klara kommunal service, planläggning för angivna 
markanvisningar, planer av ett annat angeläget ändamål exempelvis ur socialt perspektiv, infrastruktur, 
arbetstillfällen eller behov för en attraktiv stad. Kommunstyrelsen vill också betona viktighetsgraden utifrån 
volym, resursinsats som säkerställer viktig samhällsservice och möjligheter till utveckling i hela kommunen. 
 
Vidare lyfter Kommunstyrelsen fram behovet av ytterligare detaljplaner som behöver tas fram 2018. Dessa 
är ny mottagningsstation (ej lägesbestämd ännu), Hulta 4:1, Kyrka vid Hulta Torg, Viared 5:1, nordväst om 
Frälsegårdsrondellen, Gisseberget 1 m fl,  Kristineberg, och eventuellt en ny förskola i Byttorp 
(lokaliseringsutredning pågår). Vidare framför de att planprogram för Nornan och detaljplan för Sjöbo, 
Torpa Sjöbo 2:1 ska prioriteras under 2018. Slutligen framför kommunstyrelsen att rubrikerna i 
prioriteringslistan bör justeras och slås samman till en rubrik.  
 
Utifrån Kommunstyrelsens yttrande har förslaget till verksamhetsplanen 2018 justerats och de föreslagna 
nya detaljplanerna har lagts in i produktionsplanen och ersatt tidigare föreslagna vakanser. Vidare har 
planprogram för Nornan och detaljplan för Torpa Sjöbo 2:1 lagts in bland de projekt som ska prioriteras 
2018. Detta har inneburit att detaljplanerna för Sparsör Sölebo 1:54 och Vile 3 och 4 senarelagts till 2019. 
 

Forts. 
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Forts. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna verksamhetsplanen för 
detaljplanering 2018 med ändringar och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan för detaljplanering 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Yttrande till Damastgatans samfällighetsförening 
 
Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: BN 2017-001765 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande och att sända detta till Damastgatans 
samfällighetsförening. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en skrivelse ifrån Damastgatans samfällighetsförening angående 
detaljplanearbetet  på fastigheten Brämhult 2:32 med flera. Samhällsbyggnadsnämnden har ett pågående 
uppdrag att studera hur fastigheten Brämhult 2:32 med flera bör bebyggas och att ta fram en ny detaljplan 
för detta. I förslaget till yttrande framhålls att processen att ta fram en ny detaljplan är i hög grad regelstyrd 
och syftar till att mark- och vattenområden används till de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn 
till både beskaffenhet, läge och behov. Syftet är också att kommuninvånarna ska få möjlighet att lämna 
synpunkter i en demokratisk process där möjlighet finns att utöva inflytande på samhällsplaneringen. 
Synpunkter från bland annat närboende blir en del av beslutsunderlaget inför kommande beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslaget till yttrande och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Skrivelse från Damastgatans samfällighetsförening 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Damastgatans samfällighetsförening 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Sammanträdesdagar 2018 
 
Föredragningslista: 7.6 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden håller sina sammanträden 
vid följande datum 2018: 
 
 
Tisdag  2018-01-23  kl 13.15 
 
Torsdag 2018-02-15  kl 13.15 
 
Torsdag 2018-03-15 kl 13.15 
 
Torsdag  2018-04-19  kl 13.15 
 
Torsdag  2018-05-24  kl 13.15 
 
Torsdag 2018-06-28  kl 08.00 
 
Torsdag  2018-08-23  kl 13.15 
 
Torsdag  2018-09-27  kl 13.15 
 
Torsdag  2018-10-25  kl 13.15 
 
Torsdag  2018-11-29  kl 13.15 
 
Torsdag  2018-12-13  kl 13.15 
 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden hålls i Samhällsbyggnadsnämndens stora 
sessionssal, våning 7, Stadshuset, Kungsgatan 55. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna förslag till 
sammanträdestider och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till sammanträdestider 2018 
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Reviderad delegationsordning 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00037 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna följande ändringar i delegationsbestämmelserna: 
 
- att dokumenten Verksamhetsspecifika delegationsbestämmelser och Förvaltningsgemensamma delegationer slås 
samman. Syftet är att göra delegationsbestämmelserna mer överskådliga. 
 
- att fler funktioner ges delegation att exempelvis bevilja bygglov. Syftet är att de anställda ska ha större 
möjlighet att avlasta varandra vid arbetstoppar och semester.  
 
- att nämndens ordförande ska ges delegation att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap. 36 § 
kommunallagen. Syftet är att skapa en möjlighet att lösa problem av akut slag.  
 
- att förvaltningen ges möjlighet att besluta om delgivning via kungörelse. Syftet är att de aktuella besluten 
snabbare ska vinna laga kraft.  
 
Ärendebeskrivning 
I syfte att effektivisera ärendehanteringen föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande förändringar i delegationsbestämmelserna: 
 
- att dokumenten Verksamhetsspecifika delegationsbestämmelser och Förvaltningsgemensamma delegationer slås 
samman. Syftet är att göra delegationsbestämmelserna mer överskådliga. 
 
- att fler funktioner ges delegation att exempelvis bevilja bygglov. Syftet är att de anställda ska ha större 
möjlighet att avlasta varandra vid arbetstoppar och semester.  
 
- att nämndens ordförande ska ges delegation att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap. 36 § 
kommunallagen. Syftet är att skapa en möjlighet att lösa problem av akut slag.  
 
- att förvaltningen ges möjlighet att överklaga överprövande myndighets beslut eller dom i ärenden som 
fattats på delegation enligt delegationsbestämmelserna. Syftet är att förenkla hanteringen av överklagade 
ärenden. 
 
- att förvaltningen ges möjlighet att besluta om delgivning via kungörelse. Syftet är att de aktuella besluten 
snabbare ska vinna laga kraft.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till 
reviderad delegationsordning. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderad 
delegationsordning med undantag för: 
- att ge förvaltningen delegation att överklaga överprövande myndigheters beslut eller dom i ärenden som 
fattas på delegation eller delegationsbestämmelserna.                                                                       Forts. 
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Forts. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att nämnden ska godkänna av förvaltningen föreslagen delegationsrevidering 
med följande justeringar: 
- Borttagande av ”att nämndens ordförande ska ges delegation att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 6 
kap. 36§ kommunallagen. Syftet är att skapa en möjlighet att lösa problem av akut slag.” samt i dokumentet 
associerade texter. 
- Borttagande av ”att förvaltningen ges möjlighet att överklaga överprövande myndighets beslut eller dom i 
ärenden som fattats på delegation enligt delegationsbestämmelserna. Syftet är att förenkla hanteringen av 
överklagande ärenden.” samt i dokumentet associerade texter. 
- Borttagande av ”att förvaltningen ges möjlighet att besluta om delgivning via kungörelse. Syftet är att de 
aktuella besluten snabbare ska vinna laga kraft.” samt i dokumentet associerade texter. 
Yrkandet motiveras enligt följande: 
Om förvaltningen anser det vara av nytta att sammanfoga ”Verksamhetsspecifika delegationsbestämmelser” samt 
”Förvaltningsgemensamma delegationer” har vi ingen erinran mot detta. Att ge nämndens ordförande delegation att fatta beslut 
åt nämndens vägnar finner vi direkt olämpligt då det lätt skulle kunna riskera att åsidosätta den demokratiska processen 
samt resultera i ett annorlunda utfall än om nämnden hade hanterat frågan. Ärendena som nämnden hanterar är av sådan 
karaktär att vi ej finner det nödvändigt tillse att en sådan delegation är nödvändig. 
 
Vi finner det olämpligt att ge förvaltningen delegation att överklaga överprövande myndigheters beslut eller dom i ärenden som 
fattas på delegation eller delegationsbestämmelserna. Tvärt om finner vi det betydelsefullt att nämnden informeras och beslutar i 
frågor som dessa. Då delgivning via kungörelse är formellt effektivt men i praktiken ej ett effektivt sätta att informera personer 
ser vi att kungörelse sker i andra hand när annan delgivning har misslyckats. Därav vill vi ej möjliggöra delgivning via 
kungörelse via delegation. Beslutsförslaget är att godkänna av förvaltningen föreslagen delegationsrevidering med följande 
justeringar; 
- Borttagande av ”att nämndens ordförande ska ges delegation att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap. 36§ 
kommunallagen. Syftet är att skapa en möjlighet att lösa problem av akut slag.” samt i dokumentet associerade texter. 
- Borttagande av ”att förvaltningen ges möjlighet att överklaga överprövande myndighets beslut eller dom i ärenden som fattats 
på delegationo enligt delegationsbestämmelserna. Syftet är att förenkla hanteringen av överklagande ärenden.” samt i 
dokumentet associerade texter. 
- Borttagande av ”att förvaltningen ges möjlighet att besluta om delgivning via kungörelse. Syftet är att de aktuella besluten 
snabbare ska vinna laga kraft.” samt i dokumentet associerade texter. 
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer Lars-Gunnar Coméns (M) förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag 
och finner att nämnden bifaller Lars-Gunnar Coméns (M) förslag. 
 
Därefter ställer ordförande Kjell Classon (S) ordförandes förslag mot Lars-Gunnar Coméns (M) 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Lars-Gunnar 
Coméns (M) förslag med Nej. Omröstningen utfaller med 5 Nej och 4 Ja.  
 
Nej: Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Maj-Britt Eckerström (C), Lennart Malmerfors (KD) 
och Kristian Silbvers (SD). 
 
Ja: Thomas Svensson (MP), Maria Oscarson (S), Eva Brodd (V) och Kjell Classon (S). 
 
 
 

Forts. 
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Forts. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderad delegationsordning med 
undantag för: 
- att ge förvaltningen delegation att överklaga överprövande myndigheters beslut eller dom i ärenden som 
fattas på delegation eller delegationsbestämmelserna. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade delegationsbestämmelser 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 70 (75)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000364 
 
 
 

Attesträtt 2018 
 
Föredragningslista: 7.8 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00061 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningschef utses till 
beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga 
attestanter enligt kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda 
attestanter. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och behörighetsattestanter. 
Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av eventuella begränsningar. Varje nämnd 
svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till 
förvaltningschef delegera rätten att utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella 
förteckningar över utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 
 
Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 
- Avdelningschef kan attestera upp till två basbelopp. 
- Förvaltningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska utse Samhällsbyggnadsnämndens 
förvaltningschef till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde samt att delegera rätten att utse 
övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente och att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter till förvaltningschefen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 71 (75)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000365 
 
 
 

Undertecknande av handlingar 2018 
 
Föredragningslista: 7.9 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00061 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skrivelser, avtal och andra handlingar till eller från nämnden ska 
undertecknas å nämndens vägnar av ordföranden och vice ordförandena var för sig.   
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 24 § Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad så ska 
skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden undertecknas på nämndens vägnar på sätt som 
nämnden bestämmer. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att skrivelser, avtal och andra handlingar till 
eller från nämnden ska undertecknas å nämndens vägnar av ordföranden och vice ordförandena var 
för sig och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 72 (75)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000366 
 
 
 

Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 7.10 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00004 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 
- att östra delen av Krokgatan i Rångedala ges namnet Björkbackavägen 
- att fritidsområde på Gässlösa ges namnet Gässlösaskogen 
- att två nya kvarter på fastigheten Osdal 3:4 ges namnen Kasernen och Trossen 
- att Älvsborgsledens sträckning kortas och att den nya sträckningen av vägen ges namnet Mannerfelts väg 
- att namnet Mannerfelts plats begränsas till det blivande torget i området 
- att Matts Liljegrens namn tillförs 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 förslagen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta i enlighet med Namnberedningens 
protokoll och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll 2017-12-04 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 73 (75)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-12-14 § SBN 2017-000367 
 
 
 

Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-0001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av 
den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-11-01 – 2017-11-30 
Delegationslista BI 2017-11-01 – 2017-11-30 
Delegationslista SB 2017-11-01 – 2017-11-30 
Delegationslista PL 2017-11-01 – 2017-11-30 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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