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Tid och plats  
2018-03-15, kl. 13.15–18.00 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset. 
 
Omfattning  
§§ 50–80 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), 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)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Andreas Tammjärv (M)  för Lars-Gunnar Comén (M) 
Amanda Wiktorsson (M)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) 
Jonas Ellerstrand (SD) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Göran Carlsson, administrativ chef 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt (§§ 59-62) Sofia Wallin, nämndsekreterare   
Niklas Lund, bygglovsarkitekt (§ 65) Elena Eckhardt, planarkitekt      (fdfdffgfgd(§§ 55-56) 
Alisa T. Zetterström, bygglovsarkitekt (§§ 66-67) Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 50-54) 
Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt (§§ 63-64) Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 54-55) 
Paulina Bredberg, plansamordnare (§§ 50-58) 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.15–17.40 för politisk beredning i partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Tommy Josefsson (V) utses att justera och Bengt Wahlgren (L) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-03-20 kl. 15.30. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2018-03-21–2018-04-12.    
 
Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Tommy Josefsson, justerare  Sofia Wallin, nämndsekreterare 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000050 
 
 
 
 
Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S), ordförande      
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Lennart Malmerfors (KD)  
Kristian Silbvers (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Andreas Tammjärv (M)  för Lars-Gunnar Comén (M) 
Amanda Wiktorsson (M)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000051 
 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Tommy Josefsson (V) utses att justera och Bengt Wahlgren (L) utses till dennes ersättare. Justeringen sker 
på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-03-20 kl. 15.30. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla 
under perioden 2018-03-21–2018-04-12. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000052 
 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000053 
 
 
 
 

Detaljplan för Dalsjöfors: Gårda 8:1 med flera 
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2017-001042 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Zilka Cosic informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen, som kommer att skickas 
på samråd under våren. Fastighetsägare för Gårda 8:1 inkom 2015-06-05 med ansökan om planbesked för 
att ändra användning från centrum till bostäder på fastigheten.  
 
Aktuell fastighet har tidigare prövats för bostadsändamål, i samband med planläggning 1991, men har vid 
högre prövningsinstanser undantagits bostadsanvändning på grund av att angränsande industrifastighet har 
haft ett miljötillstånd som kräver ett skyddsavstånd som inte uppnås till fastigheten Gårda 8:1.  
 
Kommunstyrelsen meddelade i beslut 2015-10-12 § 338 att förtätning med bostäder i centrala Dalsjöfors är 
helt i linje med kommunens strategier för ett hållbart samhälle, men att sökt planbesked inte kan medges 
förrän angränsande industrifastighet har ändrat sitt miljötillstånd.  
 
Efter Kommunstyrelsens beslut har ny fakta framkommit som visar att aktuellt miljötillstånd är avslutat. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att det är lämpligt att upprätta detaljplan med bostäder för 
området. Planarbetet bör också samordnas med pågående planuppdrag för grannfastigheten Skänstad 7:63, 
där fastighetsägaren vill ta bort prickmark på en bostadsfastighet för att möjliggöra ombyggnation av sitt 
gårdshus till en bostad. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 i beslut § 349 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1.  

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

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och 
flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia            Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000054 
 
 
 

Detaljplan för Centrum: Järnvägen 4:2, Simonsland  
 
Föredragningslista: 1.2 
Ärendenummer: BN 2016-000264 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Zilka Cosic informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen, som kommer att skickas 
på samråd under våren. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 i beslut § 277 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att genom planarbete studera en fortsatt utveckling av Simonsland. 
Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att man ställer sig positiva till en fortsatt utveckling av området.   

Uppdraget grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked (daterad 2016-02-
16) för att ändra gällande plan för att möjliggöra bostäder, kontor och hotell i annan omfattning än vad som 
ryms i gällande detaljplan.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 i beslut § 194 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2, Simonsland och att meddela sökanden att plan 
inte kan antas förrän det är säkerställt att det inte uppstår några konflikter med riksintresset för 
Götalandsbanan.   

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

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, 
kontor och hotell. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia            Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000055 
 
 
 

Planprogram för Tokarpsberg: Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera  
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2015-2097 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Jonatan Westlin informerar om det fortsatta arbetet med planprogrammet som kommer att 
skickas på programsamråd i april. 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 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 
 2018-03-15 § SBN 2018-000056 
 
 
Detaljplan för Östermalm: Solhem 1  
 
Föredragningslista: 1.4 
Ärendenummer: BN 2016-001153 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Planarkitekt Elena Eckhardt informerar om det fortsatta planarbetet med detaljplanen. HSB Göta inkom 
2016-06-14 med en ansökan om planbesked för att bygga fyra stycken flerbostadshus med sju våningar plus 
suterräng och vindsvåning. Exploatören avser att köpa del av fastigheten Solhem 1, som ägs av Västra 
Götalands läns landsting. Kommunstyrelsen meddelade 2016-10-31 att den är positiv till att förtäta befintligt 
område med bostäder och att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen. 
Kommunstyrelsen anser att planarbetet bör studera möjligheter att omdisponera förslagets bostadshus, 
infartsgator och parkeringsanläggningar för att skapa en attraktiv bostadsmiljö i ett område med stora 
höjdskillnader. Områdets trafiksituation bör studeras i ett större sammanhang. Exploatören ska ta samtliga 
kostnader för planen och dess genomförande. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning var att förslaget är lämpligt då det går i linje med att förtäta Borås. Utformningen med ett stort 
antal markparkeringar bör ses över och arbeta fram en mer stadsmässig lösning. Då marken är ett klass-3-
område i grönområdesplanen kan kompensationsåtgärder för förlorade gröna värden krävas. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att ett positivt planbesked skulle lämnas men föreslog samtidigt att 
uppdrag bör ges för att studera/utföra ett planprogram för ett större område. Planen ingår i ett större 
område som inte är planlagt, som med fördel bör ses över när det gäller bebyggelseutveckling, trafiknät och 
grönstruktur. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen slöt ett plankostnadsavtal för upprättande av planprogram med HSB Göta 
2018-02-01. En trafikutredning beställdes för att utreda om ytterligare trafikbelastning är möjlig i korsningen 
Brämhultsvägen–Östermalmsgatan, vilken utgör tillfart till planområdet. Det befarades, utifrån tidigare 
klagomål från boende, att trafiksituation är problematisk och att en alternativ tillfart till området därför 
behöver övervägas vid ytterligare exploatering. Trafikutredningen visar att korsningen har god kapacitet för 
den trafikökning som planförslaget alstrar. Tekniska förvaltningen har därmed inga invändningar mot 
föreslagen exploatering. Då det inte längre finns behov av att planera för en alternativ tillfartsväg till 
planområdet, bedöms det inte heller nödvändigt att påbörja planarbetet med ett planprogram för att lösa 
trafikstrukturen i ett större sammanhang. Arbete med en detaljplan kommer därför att påbörjas direkt. I 
detta arbete kommer grönstrukturen och dispositionen av parkeringen att studeras närmare för att 
åstadkomma en stadsmässig lösning med god gestaltning. Ett nytt plankostnadsavtal för detaljplan kommer 
att slutas med exploatören som ersätter nuvarande plankostnadsavtalet för ett planprogram.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000057 
 
 
 

Detaljplan för del av Kyllared: Kyllared 1:90  
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2017-001107 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen och att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 i beslut § 374 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-06-29 i beslut § 161 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 2017-10-17 beslutade planchefen i beslut § Pl 011 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden den 18 oktober 2017–22 november 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 daterad 2018-03-15. 
 
Beslutet skickas till:  
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000058 
 
 
 
Detaljplan för Byttorp: Byttorpshörn 1 med flera 
 
Föredragningslista: 1.6 
Ärendenummer: BN 2016-001481 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen och att skicka detaljplanen för granskning. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att ställa sig positiv till att byggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 med flera. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-01-19 i 
beslut § 8 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan.  
 
Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs utvidgades planområdet till att inbegripa även 
fastigheterna Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats och att det finns nya 
riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs 2012 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i beslut 
§ 208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att avsluta planärendet P22/10, samt att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt planärende för detaljplaneområdet ovan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 41 att godkänna att förvaltningen går vidare med 
föreslagna volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen beslutade 2017-02-22 via delegation i beslut 
§ Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 1 mars–10 april 2017. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-24 § 202 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan och att sända 
detaljplanen på granskning efter att plankartan tillförts en bestämmelse. Denna bestämmelse har som syfte 
att reglera utformningen av fasaderna på bottenvåningen mot Alingsåsvägen med avsikt att gynna en 
stadsmässig och trygg miljö utmed gatan.  
 
Sedan beslutet togs har en utformningsbestämmelse tillförts plankartan. Utöver det har ny information som 
inte framkom under samrådstiden tillkommit gällande Alingsåsvägens bredd. Den nya informationen har 
inneburit att plankartan har behövt justeras ytterligare. Detaljplanen hann aldrig skickas ut för granskning 
och eftersom ändringar gjorts sedan beslutet togs förra gången, tas detaljplanen nu upp för ett nytt 
granskningsbeslut innan utskick.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-15 § 34 att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan samt att sända 
detaljplanen på granskning. Dock med ett tillägg om att nämnden inför kommande granskning önskar att 
utformningen bearbetas ytterligare. Sedan beslutet har nya illustrationer tillförts planhandlingarna och 
utformningsbestämmelsen för fasaderna utmed Alingsåsvägen har ändrats till ”För användningsområde 
Byttorpstå mot Alingsåsvägen ska minst 30 % av fasadytan i bottenvåning vara fönster, dörrar, öppningar 
och indrag, varav minst 2/3 ska vara i genomskinligt material.”. 

Forts. 
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Forts. 
 
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 2018-03-06. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Sida 39 (52)  
 
 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000069 
 
 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara besökarnas skrivelse på kommande nämnd 2018-04-19.  
 
Ärendebeskrivning 
Två medborgare besöker nämnden idag och ställer frågor kring pågående detaljplanearbete på Brämhult. 
Besökarna lämnar också över en skrivelse med frågor till nämnden.  
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000070 
 
 
 
 

Information ifrån förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Rita Johansson informerar om att studieresa för Samhällsbyggnadsnämnden är inplanerad 
till den 12–13/9. 
 
Nämndsekreterare Sofia Wallin informerar om förändringar i samband med införandet av den nya 
kommunallagen 2018-01-01. 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000071 
 
 
 
Remiss: Program för ett integrerat samhälle 
 
Föredragningslista: 6.1  
Ärendenummer: Ciceron 2018-00011 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och att godkänna förslaget till remissvar.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på reviderat program för integrerat 
samhälle, som ska gälla för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på Arbetslivsförvaltningen har 
skickats ut på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka remissen och att godkänna förslaget 
till remissvar. 
 
Kristian Silbvers (SD) föreslår att nämnden ska avstyrka remissen till förmån för en alternativ utformning:  
Program för ett integrerat samhälle 
Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde och som tillåter alla Boråsare 
oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Borås stad har i sitt 
integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering. Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska 
kulturen som den grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former. Målgruppen är nya 
medborgare födda utomlands samt barn till dessa Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även 
andra kulturer och språk. Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska samhället, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta 
skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar 
på individen, men även på staden att skapa förutsättningar för sådana möten. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser 
och kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som görs på 
integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till 
välfärdsbokslutet med vissa uppföljningar. 
 
Arbete 
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning genom 
anställning eller eget företagande. Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet som en 
merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i 
samhällets alla delar och med ett eget ansvar. Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb 
och en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i samhället så att denna grupp får en positiv 
upplevelse av arbetslivet. 
 
Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund. Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden 
med olika upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka segregationen och 
diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, 
kön och religion ska kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som erbjuder aktiviteter för boende 
och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 
Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
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Elever ska erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska erbjudas frivillig undervisning i detta mot en 
avgift och i övrigt få det stöd de behöver i utbildningen.  
 
Vuxna 
Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och rättskunskap för invandrare. SFI ska 
erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg 
som krävs för en lyckad integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas tillsammans med 
grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.  
 
Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för arbetet i den egna specifika verksamheten. 
Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 
 
Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med 
hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt 
sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att 
aktivt stödja föreningar och att alla Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika 
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.  
 
Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.  
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. 
Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara 
enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter 
till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och 
unga, i relationer och familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och bostadsbolagen samverkar 
med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer 
även föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga 
miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför tillsammans med polis och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, 
där det långsiktiga målet är att bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. Invånare med annat 
modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål under tre år på det allmännas bekostnad.  
 
Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även 
förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas in för att en god hälsa skall råda inom 
gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för 
att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa. Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 
 
Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska 
få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av kulturarv från Sverige. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och 
fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 
 
Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås Stads nämnder och kommunala 
bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. 
Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där 
är Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för att sprida 
information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till egna 
förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt ta del av nationell 
och internationell kunskap. 
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Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett 
förslag till reviderat program. 
 
Ordförande Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag 
med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej.  
 
Ja: Andreas Tammjärv (M), Thomas Svensson (MP), Maria Oscarson (S), Tommy Josefsson (V), Bengt 
Wahlgren (L), Amanda Wiktorsson (M), Lennart Malmerfors (KD) och Kjell Classon (S). 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD).  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att tillstyrka remissen och att godkänna förslaget till 
remissvar. 
 
Kristian Silbvers (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Missiv 
Förslag till Program för integrerat samhälle 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Arbetslivsnämndens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000072 
 
 
 
Remiss: Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 
 
Föredragningslista: 6.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00012 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade svar på frågor kring programmet för ett 
integrerat samhälle och översända detsamma till Arbetslivsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår 
från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller 
fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås 
Stad förväntas agera. Programmet gäller för alla nämnder och styrelser. Arbetslivsnämnden har ansvar för 
att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av programmets sju programområden: 
arbete och boende. Som en del av uppföljning skickar Arbetslivsnämnden därför ut ett antal frågor till 
samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner upprättade svar på frågor och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till svar 
Missiv 
Uppföljning Program för integrerat samhälle 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000073 
 
 
 
Budgetuppföljning februari 2018 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00039 
 
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 beslutar att godkänna budgetuppföljningen och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning februari 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000074 
 
 
 
Namnberedningen 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00003 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med namnberedningens protokoll: 
 
- att gata på Regementet får namnet Brigadgatan. 
- att del av Prognosgatan på Viared ges namnet Stormgatan. 
  
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 beslutar i enlighet med namnberedningens protokoll och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll med kartor 2018-02-27 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Lantmäteriet 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000075 
 
 
 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-0001 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstepersoner 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 beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-02-01–2018-02-28 
Delegationslista BI 2018-02-01–2018-02-28 
Delegationslista SB 2018-02-01–2018-02-28 
Delegationslista PL 2018-02-01–2018-02-28 
Delegationslista Personal 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000078 
 
 
 

Meddelande: Införande av webbdiarium för Ciceron 
 
Föredragningslista: 8.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 12 mars 2018 kommer Borås Stad att införa ett webbdiarium för de diarier som är kopplade till Borås 
Stads nya diarie- och ärendehanteringssystem: Ciceron. I webbdiariet får de som bor och verkar i Borås 
möjlighet att söka ärenden och handlingar som är registrerade från och med den 12 mars 2018. 
 
Bygglovsärenden och andra ärenden som hanteras i Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 
konsumentnämnden diarieförs separat och finns inte sökbara i webbdiariet. 
 
Stadsledningskansliet har skickat ut ett brev med information om införandet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Brev från Stadsledningskansliet 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000079 
 
 
 

Meddelande: Miljörapport 2017 
 
Föredragningslista: 8.5 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00051 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit fram en miljörapport som fokuserar på att lyfta delar av det 
positiva miljöarbete som har genomförts under först och främst åren 2013 till 2017. Perioden motsvarar den 
tid som Borås Stads tidigare miljömål kommit att gälla. Avsikten med ett aktivt miljöarbete i Borås Stads 
verksamheter är att det ska hjälpa till att skapa en hälsosam och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 
Rapporten innehåller också en etappmålsbedömning av Borås Stads miljömål 2013–2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Borås Stads Miljörapport 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2018-03-15 § SBN 2018-000080 
 
 
 

Meddelande: Nämndbudget 2018 
 
Föredragningslista: 8.6 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00039 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om nämndbudget, vilket ursprungligen var ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna 
fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt byggts ut till att beskriva kommunens 
totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året.  
 
Fr.o.m. 2014 gäller Borås vision 2025 med dess tillhörande målområden. För nämnderna gäller det att följa 
målvärden för de indikatorer som Kommunfullmäktige fastställt, och redovisa hur man avser att genomföra 
de speciella uppdrag som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning mellan 
nämndernas mål inför det kommande året jämfört med Kommunfullmäktiges fastställda mål. 
 
Nämndernas preliminära resultat för 2017 innebär ett överskott på +75 (-15) miljoner kronor. Detta är en 
väsentlig förbättring jämfört med förra året som innebar ett resultat för nämnderna på -15 miljoner kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Nämndbudget 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
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