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Tid och plats  
2017-03-23, kl 13.15 – 16.50 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 54 – 91 
 
Närvarande ledamöter  
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande (16.20-16.50)  
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare  
Therése Björklund (S)  för Maria Oscarson (S) 
Jonas Ellerstrand (SD)  för Kristian Silbvers (SD) 
 
Närvarande ersättare  
Eva Brodd (V) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Georg Guldstrand (M)  (13.15-16.00) 
Jolly Bou Rahal (M) 
   
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt  Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 57-61) Sofia Wallin, sekreterare   
Jonathan Widlund, bygglovarkitekt (§§ 57-62) Kristina Axelsson, plansamord. (§§ 71-77) 
Tony Bergsten, 1:e byggnadsinspektör (§§ 63-64) Paulina Bredberg, planarkitekt (§§ 64-67) 
Zilka Cosic, planarkitekt (§§ 69-71) Mattias Nilsson, planarkitekt (§§ 67-69) 
   Jonatan Westlin, planarkitekt (§§ 73-74) 
 
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 16.35-16.45 för politisk beredning i partigrupperna.  
   
Justering och anslag  
Bengt Wahlgren väljs att justera dagens protokoll och Tommy Josefsson väljs till dennes ersättare. Justering sker 
2017-03-27 kl 16.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2017-03-27 – 2017-04-18. 
 
Underskrifter 
  
 
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Bengt Wahlgren, justerare Sofia Wallin, sekreterare 
 

________________________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000054 
 
 
Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S)     
Lars-Gunnar Comén (M) 
Thomas Svensson (MP) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare  
Therése Björklund (S) för Maria Oscarson (S) 
Jonas Ellerstrand (SD) för Kristian Silbvers (SD) 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000055 
 
 
 
Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt Wahlgren väljs att justera dagens protokoll och Tommy Josefsson väljs till dennes ersättare. Justering 
sker 2017-03-27 kl 16.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
 
  
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000056 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000065 
 
 
 
Detaljplan för Bergdalen: Kiden 3 med flera 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2013-001898 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-17 i beslut § 177 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta detaljplan för Bergdalen, kvarteret Kiden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 i beslut § 169 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan.  
 
Ärendet har varit uppe i Samhällsbyggnadsnämnden för information och diskussion om volymerna  
2015-03-12, 2015-04-23, 2015-11-12, 2015-12-17, 2016-06-28, 2016-08-25 och 2016-09-22.  
 
Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-10-11 § Pl 2016-000014 via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 17 oktober 2016 – den 4 december 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-03-15. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000066 
 
 
 

Detaljplan för Norra Sjöbo: Pluggskivlingen 4 mfl (Sjöboskolan)  
 
Föredragningslista: 3.2  
Ärendenummer: BN 2014-1830 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen med stöd av 2 § i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
2014-06-16 § 315 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Lokalförsörjningsnämnden att påbörja förstudier för 
etablering av en ny förskola på Norra Sjöbo. Det efter att berörd stadsdelsnämnd lämnat ett positivt 
planbesked. I beslutet fastslogs också att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
stadsdelsnämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  

2014-09-04 § 131 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att tillstyrka att förstudie påbörjas för att studera 
möjligheterna att etablera förskola på fastigheten Pluggskivlingen 4, samt att begäran om detaljplan lämnas 
av Lokalförsörjningsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden.  

2014-11-18 § 214 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ny 
detaljplan upprättas som ger möjlighet till att en ny förskola om minst 1200 m² på fastigheten 
Pluggskivlingen 4, alternativt i kvarteret Sommarleken på Sjöbo.  

2015-01-22 § 14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan.  

Vid framtagandet av samrådshandlingar har Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutat att enbart göra en ny 
detaljplan för kvarteret Pluggskivlingen. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra en ny 
förskola. Bedömningen är att detta går att uppnå inom kvarteret Pluggskivlingen, varför ett större 
planområde inte har ansetts befogat. Kvarteret Sommarleken ingår således inte i planområdet. 

2016-08-26 § Pl 2016-000008 beslutade plan- och bygglovchefen via delegation att sända detaljplanen på 
samråd. Samrådet pågick under tiden den 30 augusti till den 2 oktober 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
2016-11-17 § 362 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen 
samt att skicka detaljplanen för granskning och att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan.  Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

forts. 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000066 
 
 
forts. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-03-13 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000067 
 
 
 
Detaljplan för Sjömarken: Räveskalla 1:36 (Förskola vid 
Badstrandsvägen)  
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2015-22 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut    
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om ärendets framtida hantering: Innan planen 
arbetas fram för samråd ska ett informationsmöte hållas i Sjömarken för att berätta om planerna. Valet av 
plats har gjorts av Kommunstyrelsen i brist på andra mer lämpliga ytor. Behovet av förskolor är stort och 
parallellt pågår planering för ytterligare en permanent förskola i Sjömarken. Platsen har problematik med 
flera konkurrerande intressen för rekreation och även trafikproblem. Förvaltningen bedömer att det går att 
bygga en förskola där påverkan på till exempel trafik, strandskydd och rekreation blir acceptabel.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 § 128 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken. Syftet är att göra det möjligt att 
uppföra en ny förskola vid Sjömarkenbadet. Uppdraget grundar sig på att Lokalförsörjningsnämnden 2015-
01-02 (beslut 2014-12-16) inkommit med en begäran om planändring för att möjliggöra byggnation av en 
förskola med en byggrätt om minst 1200 m2.  
 
Nämnden hade 2005 ett uppdrag att ändra detaljplanen för området där en byggrätt för en ny förskola samt 
ett seniorboende prövades (P2005/22). Då protesterna från boende blev betydande valde nämnden att 
avbryta planarbetet 2006-12-14 §321.  
 
I det nya uppdraget från Kommunstyrelsen valde man efter votering att inte ta med ett trygghetsboende 
utan enbart en förskola.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 §120 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000068 
 
 
 
 
Detaljplan för Hässleholmen: Hässleholmen 7-11 (Våglängdsgatan)  
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2016-670 
 
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. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2016-04-04 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Hässleholmen, Hässlehus 9.  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-21 i beslut § 112 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.  

2016-11-07 beslutade planchefen i beslut § 2016–000018 via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 14 november – den 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2016-03-13 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000069 
 
 
 
Detaljplan för Hässleholmen: Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken)  
 
Föredragningslista: 3.5 
Ärendenummer: BN 2015-1848 
 
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. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 § 335 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att 
se på möjligheterna att etablera förskola på aktuell plats samt höra berörd Stadsdelsnämnd. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att Lokalförsörjningsnämnden efter positivt besked från 
Stadsdelsnämnden kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan alternativt bygglov.  

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-02-23 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt förslaget. Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-03-22 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör en byggnation av en förskola. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för en förskola på Hässleholmen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
området är en lämplig plats för en förskola.  

2016-11-08 beslutade planchefen i beslut § 2016–000019 via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 16 november – den 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2016-03-13. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000070 
 
 
 
Detaljplan för Hestra Parkstad: Berwald 89  
 
Föredragningslista: 3.6 
Ärendenummer: BN 2015-001706 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/KS 0655 214, daterat 2015-12-08, 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplan för Hestra Parkstad, Berwald 89.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-12-17 i beslut § SBN 2015–000392 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2017-01-13 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017–000002 via delegation 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 16 januari – den 19 februari 2017. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-03-13. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till             Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000071 
 
 
 
Detaljplan för Norra Sjöbo: Sandsoppen 24 med flera 
 
Föredragningslista: 3.7 
Ärendenummer: BN 2015-2357 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut    
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen med stöd av 2 § i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-18 i beslut § 218 att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot 
planförslaget.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-05-19 i beslut § SBN 2016–000153 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 2016-10-03 beslutade planchefen i beslut § Pl 2016–000013 via delegation 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 24 oktober – den 4 december 2016. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
2017-02-09 § SBN 2017-000038 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samrådsredogörelsen 
som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning och att genomförandet av detaljplanen inte kan 
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. Granskningen pågick under tiden den 20 februari – den 5 
mars 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-03-14. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000072 
 
 
 
Ändring av detaljplan för Centrum: Östen 1 (BT-huset) 
 
Föredragningslista: 3.8 
Ärendenummer: BN 2015-001005 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut    
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt 
- att anta detaljplanen, med stöd av 2 § i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   
 
Ärendebeskrivning 
2014-11-28 inkom fastighetsägaren med bygglovsansökan att bygga på en våning kontor på fastigheten 
Östen 1. Fastighetsägaren vill möjliggöra utbyggnad av kontor och fläktrum. Förslaget rymdes inte inom 
gällande plan och bygglovansökan avslogs.  
 
2015-06-02 inkom fastighetsägaren med planbeskedsansökan. 
 
2015-11-12 § 358 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
ändra gällande detaljplan under pågående genomförandetid. Kommunstyrelsen hade inget att erinra.  
 
2016-05-10 beslutade plan- och byggchefen via delegation, att sända planen för samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 27 juni – den 28 aug -2016. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-15 i beslut § 399 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 från den 2 januari till 31 januari 2017. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2017-03-13 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

Berörda sakägare som inte fått sina  
synpunkter tillgodosedda 

 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000073 
 
 
 
Detaljplan för Viared: Viared 8:110 med flera (Prognosgatan) 
 
Föredragningslista: 3.9 
Ärendenummer: BN 2015-397 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 i beslut § 108 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Viared, Viared 8:110 mfl, Prognosgatan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-04-23 i beslut § 119 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.  
 
Plan- och bygglovchefen beslutade 2015-09-24 § Pl 2015-000010 via delegation att sända planen på samråd.  
Samrådet pågick under tiden den 25 september – den 2 november 2015. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda en i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-03-15. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000074 
 
 
 
Detaljplan för Centrum: Vitsippan 1 med flera 
 
Föredragningslista: 3.10 
Ärendenummer: P02/11 och BN 2017-000456 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat uppdrag att upprätta detaljplan för Vitsippan 1 mfl med 
syfte att bebygga platsen med ett högt hus med bostäder och centrumändamål.  
 
Ärendebeskrivning 
Det pågående detaljplanearbetet för Vitsippan 1 mfl (P02/11) har efter en tid återupptagits. Planområdet 
har minskats och inbegriper inte längre Vulkanus 6 och 7. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen har 
ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs vill förvaltningen skapa ett nytt 
ärende och säkerställa att förvaltningen i planarbetet kan använda den nyaste versionen av bullerriktlinjer 
och plan- och bygglagen.  
 
Detaljplanen har tidigare varit på samråd och nämnden har även tagit beslut om att skicka planen på 
granskning, vilket inte verkställdes enligt önskemål från exploatören. Exploatören har även lyft önskemål att 
pröva nya användningar i planen, vilket gör att förvaltningen anser att planen bör gå ut som ett nytt uppdrag 
på nytt samråd. Ett nytt uppdrag skulle även garantera nytillkomna sakägare en större möjlighet till påverkan 
i planarbetet då flera nya sakägare tillkommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att ärende 
P02/11 avslutas och att ett nytt startas för samma plats. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000075 
 
 
 
Detaljplan för Bergsäter: Hästhoven 1 med flera (Åsboholmsgatan) 
 
Föredragningslista: 3.11 
Ärendenummer: BN 2014-001389 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 § 574 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
planlägga Hästhoven 1 och Kattmyntan 1 för bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 § 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 2016-10-11 § Pl 2016-000015 beslutade plan- och bygglovchefen via delegation att sända planen 
på samråd.  
 
Samrådstiden pågick under tiden den 19 oktober till den 16 november 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-03-15.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000076 
 
 
 
Detaljplan för Viskafors: del av Rydboholm 1:342 
 
Föredragningslista: 3.12 
Ärendenummer: BN 2016-001640 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut    
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen. 
- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan. 
- att delegera till plan- och bygglovschefen att skicka planen på granskning efter genomförda förändringar av 
parkeringslösningen.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 § 201 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för ett större område i Viskafors, mellan idrottshallen i väster och 
Pumpkällehagen i öster. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det större området i Viskafors. För 
att effektivisera planarbetet och snabbt kunna få fram byggbar mark för vårdverksamhet bröts aktuellt 
planområde ut och hanteras nu som ett eget ärende. Samhällsbyggnadsnämnden informerades om 
ärendehanteringen 2016-08-25. Delegationsbeslut § Pl 2016-000017 togs av plan- och bygglovchefen 2016-
10-31 gällande att sända ut planen på samråd. Samrådstiden pågick från den 9 november till den 18 
december 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
2017-03-22 framkommer att ytterligare kontakt behöver tas med den sökande angående lösning av 
parkeringssituationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-03-13 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000077 
 
 
 
Detaljplan för Gånghester: del av Hulta 4:2 
 
Föredragningslista: 3.13 
Ärendenummer: BN 2016-1210 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester. Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked 
från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-03-22 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till 
en ny förskola enligt framtaget förslag. Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör byggnation av en förskola med byggrätt 
om minst 1200 kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för 
Gånghester 2016-08-25. Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16.  
 
Samrådstiden pågick från den 21 december 2016 till den 21 februari 2017. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2017-03-13.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000078 
 
 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Föredragningslista: 4 
 
Anteckningar  
Inga medborgare deltar idag i den allmänna frågestunden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000079 
 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Föredragningslista: 5 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Rita Johansson informerar om följande: 
 
• Samhällsbyggnadsnämnden kommer under årets 3 första månader att ha tagit beslut om detaljplaner 

motsvarande 574 bostäder och 3 förskolor. 
• Samhällsbyggnadsnämndens studieresa kommer att gå av stapeln 2017-09-20 – 2017-09-21. Målet för resan är 

bomässan i Linköping samt Norrköping. En anmälningslista skickas runt på mötet. 
• Samhällsbyggnadsnämndens budgetdag kommer att hållas 2017-04-04 och kommer att innebära arbete med 

nämndens budget, mål, uppdrag och indikatorer inför 2018. Ett arbetsmaterial lämnas ut vid 
nämndsammanträdet och skickas också ut digitalt. Budgetdagen kommer att hållas på Annelundsvillan.  

• Nämndens samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen är pågående. Syftet med uppdraget är att få 
en gemensam bild i staden. Dialogen sker i ett 5-10 års-perspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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 Beslutsdatum Beslutsnummer 
 2017-03-23 § SBN 2017-000080 
 
 
 

Remiss: Kultur- och biblioteksprogram 
 
Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0014 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstå ifrån att yttra sig. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss. Nu 
gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt 
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till 
synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya 
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande 
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden avstår ifrån att yttra sig då remissen 
inte ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss: Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 
Förslag till remissvar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kulturnämndens diarium 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000081 
 
 
 
Motion: Rusta upp Östermalmsparken 
 
Föredragningslista: 6.2 
Ärendenummer: 2017/SBF0014 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen enligt förslag till remissvar med reservation för 
att uppdraget bör tilldelas Tekniska nämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) på remiss. Motionen lyfter fram ett behov av 
upprustning av Östermalmsparken i form av belysning och tillgänglighetsfrämjande insatser.  
 
Östermalmsparken ligger placerad i centrala Borås strax öster om Hasselbacksgatan. Området är i detaljplan 
som vann laga kraft år 2004 (P 1047) angivet som naturområde.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att fortsätta arbetet med att rusta upp 
Östermalmsparken. Att arbeta praktiskt med belysning och tillgänglighet i en befintlig park ligger dock inte 
inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att uppdraget 
istället bör placeras på Tekniska nämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav 
Drotz (KD): Motion om att rusta upp Östermalmsparken 
Förslag till remissvar 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000082 
 
 
 
Budgetuppföljning februari 2017 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: 2015/0074 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under året görs månatliga budgetavstämningar, som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning februari 2017 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000083 
 
 
 
Miljömålsuppföljning 2016 
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: 2016/SBF0030 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisning och att sända denna till Miljöförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stad miljömål visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Här 
redovisas en handlingsplan för arbetet med mål, etappmål och åtgärder för åren 2013 – 2016. 
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska 
vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett 
miljömässigt hållbart Borås. Miljörapporten återger förvaltningens arbete med miljömålen.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljömålsrapport 2016 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Miljöförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000084 
 
 
 
Rapport: Uppdrag som inte ingår i budget  
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: 2017/SBF0017 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och sända denna till Kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa 
uppdrag skapas till exempel i motioner. Beslut om uppdrag leder till att en expediering av 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det 
inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma 
gäller när Kommunfullmäktige get Kommunstyrelsen ett uppdrag. 

För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget rapporteras till 
Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp till Kommunfullmäktige som en 
rapportering och statusrapport av uppdraget. Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess 
de är verkställda eller att Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. Nämnden ska rapportera till 
Kommunstyrelsen. 

Berörda nämnden ska lämna en rapport över de uppdrag som Kommunfullmäktige givit till 
Kommunstyrelsen senast 15 april samt 1 oktober varje år. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Rapport: Uppdrag som inte ingår i budget 2016 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000085 
 
 
 
Redovisning av inkomna synpunkter 2016 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: 2016/SBF0057 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2016 samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att 
kunna erbjuda en väg in för medborgare, brukare och kunder.  
 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. 
Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. I denna årliga 
redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar 
som synpunkterna resulterat i. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter 2016 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000086 
 
 
 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: 2017/SBF0001 
 
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 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2017-02-01 – 2017-02-28 
Delegationslista BI 2017-02-01 – 2017-02-28 
Delegationslista SB 2017-02-01 – 2017-02-28 
Delegationslista PL 2017-02-01 – 2017-02-28 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000089 
 
 
 
Utvärdering: Plan för lika rättigheter och möjligheter 
 
Föredragningslista: 8.4 
Ärendenummer: 2017/SBF0016 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen och att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Borås Stads nämnder ska årligen utvärdera de mål och åtgärder som tagits upp i Plan för lika rättigheter och 
möjligheter 2014-2016.  
 
Årets utvärdering visar att beslutade åtgärder i planen är genomförda. Några åtgärder är pågående. 
Förvaltningens utvecklingsarbete har genomförts under perioden och är ett fortsatt pågående arbete. SAM-
kalendern följs upp på samtliga avdelningar på APT och enligt utvärderingen har avdelningarna följt och 
informerat på APT enligt kalendern. Bedömningen är att målen har uppnåtts.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering 2016 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000090 
 
 
 
Säker och Trygg kommun 
 
Föredragningslista: 8.5 
Ärendenummer: 2017/SBF0002 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
En kartläggning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genomför- 
des av Borås Stad under 2016 för att säkerställa att allt gott arbete följer med in i den nya organisationen 
med centrala facknämnder 2017. En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp föreslås för att 
säkerställa det kommungemensamma arbetet. Syftet är att gruppen arbetar med ett längre perspektiv när det 
gäller främjande, förebyggande och trygghetsskapande frågor samt tydliggör prioriterade områden. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att delta i det Brottsförebyggande rådet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Kommunfullmäktiges beslut § 33 2017-01-30 
Organisationsskiss 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsdatum Beslutsnummer 

 2017-03-23 § SBN 2017-000091 
 
 
Borås Stads Drogpolitiska program 
 
Föredragningslista: 8.6 
Ärendenummer: 2017/SBF0002 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att revidera Borås Stads Drogpolitiska program. Syftet med 
programmet är ett Borås fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och 
med ett minskat tobaksbruk. Borås Stads Drogpolitiska program bygger på tre långsiktiga nationella mål: 

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar 

tidigt med alkohol, ska successivt minska 
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut § 10 2017-01-26 
Borås Stads Drogpolitiska program 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 
 

 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
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