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Tid och plats  
2018-08-23, kl 13.15 – 16.45 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 195 – 220 
 
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) 
  
Tjänstgörande ersättare  
Jonas Ellerstrand (SD)  för Kristian Silbvers (SD) 
 
Närvarande ersättare  
Magnus Carlsson (S) 
Therése Björklund (S) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Andreas Tammjärv (M)  15.30 – 16.45 
Amanda Wiktorsson (M) 13.35 – 16.45 
Georg Guldstrand (M) 
  
Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef Michaela Kleman, plan- och bygglovvhef 
Göran Carlsson, administrativ chef Liza Lindmark, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Elin Hegg, bygglovarkitekt Afshin Ghafoori, planarkitekt (§§ 195-203) 
Jonatan Westlin, planarkitekt  (§§ 195-203) Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§ 201-211) 
Peter Peterson, byggnadsinspektör (§§201-203) Johan Ekeblom, planarkitekt (§§ 195-203)  
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§§ 201-214) Johannes Böhm, planarkitekt (§§ 195-203) 
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 201-214) Anton Löberg, planarkitekt (§§ 195-203)
  
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 16.00 – 16.30 för politisk beredning i  partigrupperna.  
    
Justering och anslag  
Lars-Gunnar Comén (M) utses att justera och Jonas Ellerstrand (SD) utses till dennes ersättare. 
Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-08-28 kl 10.45. Protokollet anslås på 
kommunens anslagstavla under 2018-08-28 – 2018-09-19. 

 
Underskrifter 
  
________________________________________  
Kjell Classon, ordförande  
 
 
________________________________________ 
Lars-Gunnar Comén, justerare 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Kjell Classon (S), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V) 
Bengt Wahlgren (L)   
Maj-Britt Eckerström (C) 
Lennart Malmerfors (KD)  
Jonas Ellerstrand (SD) 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsummer 
§ SBN 2018-000195 
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Val av justerare 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lars-Gunnar Comén (M) väljs att justera dagens protokoll och Jonas Ellerstrand (SD) väljs till 
dennes ersättare. Justering sker 2018-08-28 kl 10.45 på Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000196 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.  

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000197 
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Detaljplan för Bergslena: Guldbaggen 1 med flera  
 
 
Föredragningslista: 1.1 
Ärendenummer: BN 2018-370 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  
- att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.  
- att meddela sökande att detaljplanen inte kan antas innan det är säkerställt att inga konflikter 
uppstår gentemot riksintresset Götalandsbanan.  
- att meddela sökande att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till tidplanen för när 
planarbetet kan starta i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019. Innan planarbete kan 
startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-18 i beslut § 349 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta detaljplan för kvarteret Guldbaggen. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Guldbaggen 1 med flera. 
Fastighetsägaren vill på fastigheterna bygga bostäder samt möjliggöra för verksamheter i 
bottenvåningarna 
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P402, som vann laga kraft 1973-07-30. Syftet med planen var att 
möjliggöra ökad framkomlighet för biltrafik. Gällande detaljplan säger industri och småindustri 
för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Ärendet är behandlat både i en markanvisningsberedning och i en planbeskedsberedning. Båda 
sammanfattande bedömningarna redovisas nedan. 
 
Markanvisningsberedningens bedömning  
Förslaget ligger i linje med både ÖP och utvecklingen av Borås. Skaraborgsvägen utgör ett urbant 
stråk, viktigt att det finns verksamheter/kommersiell service i bottenplan. Det behöver däremot 
inte bara vara butiker, kontor är också ett bra alternativ. Viktigt att bevaka dessa kommunens 
intentioner och säkra upp dem i planen. 
 
Det är även viktigt att synkronisera detta projekt med det pågående planuppdraget på Flugan 6, 
flytt av Bergslenarondellen och eventuell förändring av Grävlingen 1. Förslagsvis kan lämplig 
skrivning vara Planuppdrag som eventuellt kan inledas med ett planprogram. Det vore även bra 
om samma personer så långt det är möjligt kan bemanna samtliga detaljplaner/uppdrag inom 
området för att få ett bra helhetsgrepp.  
   forts. 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000198 
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forts. 
 
För att flytta Bergslenarondellen österut kan det bli aktuellt med markbyte där kommunen får del 
av Guldbaggen 1 och 12 och Cernera får del av hela Guldbaggen 10 m.fl.  
 
Eftersom förslaget föreslår 250 nya bostäder kommer området behöva kompletteras med 
förskola. En möjlighet är att lokalisera förskola i 1-2 plan i huset uppe på kullen så att del av 
parken kan användas som lekyta. 
 
Kommunen arrenderar idag ut mark för bensinstation (Skaraborgsvägen 34) samt till 
skolgård/parkering för skola/andra verksamheter (Albanoliden). I varje fall delar av dessa 
verksamheter måste omlokaliseras innan en markförsäljning kommer tillstånd. 
 
Planbeskedsberedningens bedömning 
Önskvärt med variation i arkitekturen ut mot stråket och en ökad variation av upplåtelseformer i 
området i stort.  
 
Det finns bra potential i projektet som ligger i linjer med hur kommunen vill att Borås ska 
utvecklas. Projektet bör därför prioriteras. Frågetecken som behöver utredas under kommande 
planarbete är parkens utformning kopplat till områdets behov, lösning för att hantera 
tillkommande trafik och det höga punkthuset som ligger intill parken.  
 
Området har studerats i Strategisk plan för Knalleland. Denna är dock inte antagen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-06-18 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Södra Sjöbo: Trådskivlingen 5  
 
Föredragningslista: 1.2  
Ärendenummer: BN 2015-1578 
 
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 2017-03-17 i delegationsbeslut § 2015-KS0616 att tillstyrka ansökan. 
Planbeskedet är inte av strategisk vikt och beslut tas via delegation. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-20 § SBN 2017-000102 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för Trådskivlingen 5.  

Begäran grundar sig på att Janar AB 2015-09-16 har kommit in med en planbeskedsbegäran om 
att ändra planen genom att upphäva tomtindelning för att tillåta avstyckning. 

2018-05-24 beslutade planchefen i beslut pl 2018-000008 via delegation att sända planen på 
samråd. Samrådet pågick från 2018-05-28 till 2018-06-24. Inkomna synpunkter har sammanställts 
i ett särskilt utlåtande daterat 2018-07-01. 

Området ligger utmed Johannelundsgatan i Sjöbos industriområde som vetter mot 
Nordskogsleden. Planområdets storlek är 8464 kvm och marken är privatägd. Planens syfte är att 
upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. Genom att upphäva 
tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av. 

Planen är upprättad som en ändring till gällande detaljplan för P263. Planen har handlagts med 
förenklat planförfarande. Exploatören vill upphäva fastighetsindelning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner utlåtandet som sitt eget samt 
antar detaljplanen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling med utlåtande 2018-07-01 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 

forts. 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000199 
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forts. 
 
Kungörelse av beslut 
Kommunens anslagstavla 
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Detaljplan för Hässleholmen: Enheten 15  
 
 
Föredragningslista: 1.3 
Ärendenummer: BN 2017-290 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer skickas på samråd 
under hösten.     

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ändra nuvarande detaljplan med syfte att upphäva tomtindelning och därmed 
möjliggöra avstyckning. Planområdet ligger i Hässleholmen söder om Kyrkvägen. Fastigheten är 
lokaliserad utmed Stenkastgatan. Marken är i privat ägo och omfattar cirka 2147 m2 
 
Gällande detaljplan (P334) för området är ”Stadsplan för del av Hässleholmen i Borås (kv 
Azimuten mm)”. Planen möjliggör för villabebyggelse i området. I maj 2011 infördes ändringar i 
Plan- och bygglagen som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning idag 
räknas som bestämmelser om fastighetsindelning till detaljplanen. Bestämmelse om 
fastighetsindelning, ursprungligen fastställd som tomtindelning (aktbeteckning 1593K-
BN1079/1969) räknas därför som en del av gällande detaljplan (P334). Gällande detaljplan från 
1967 fortsätter att gälla, och med undantag från upphävningen av fastighetsbestämmelsen för 
Enheten 15 sker inga förändringar i planen.  
 
Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under hösten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000200 
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Detaljplan för del av Hestra, Torpa-hestra 4:4 m.fl.  
 
 
Föredragningslista: 1.4  
Ärendenummer: BN 2014-1269 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om det fortsatta planarbetet med detaljplanen som kommer skickas på samråd 
under hösten.     
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 §009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Torpa-hestra 4:4. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller 
samtidigt vikten av att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar 
sig till landskapet och kulturvärdena. Begäran grundar sig på att exploatör 2014-08-22 har 
kommit in med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att möjliggöra rivning av 
tidigare skyddad byggnad och förtätning med ny bebyggelse.  

Detaljplanen kommer reglera bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning för att anpassa ny 
exploatering till landskap och kulturvärden. Detaljplanen kommer även att reglera allmän 
platsmark. Syftet är att förvärva mark för allmänt ändamål och förtydliga huvudmannaskap för att 
åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av detaljplan i enlighet med PBL. Detaljplanen 
kommer möjliggöra ca 20 nya lägenheter i nära angränsning till kollektivtrafik och 
rekreationsområden. 

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under hösten 2018.  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000201 
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Detaljplan för Sörmarken: Bankbudet 5 (Sörmarksliden)  
 
Föredragningslista: 1.5 
Ärendenummer: BN 2017-1109 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

- att godkänna utlåtandet som sitt eget  
-  att anta detaljplanen 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för 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.   

Samrådet pågick mellan 4 januari 2018 och 8 februari 2018. Inkommande synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-19 att 
skicka ut planen på granskning med villkoret att de bostäder som planerats för i den norra delen 
av planområdet skulle tas bort och ersättas med allmän platsmark (park). Planområdet omfattar 
ungefär 3700 kvadratmeter. 

Granskningstiden pågick mellan 15 maj och 15 juni.  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden godkänner utlåtandet som sitt eget samt att 
anta detaljplanen. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen.  
 
Ordföranden Kjell Classon (S) ställer ordförandes förslag mot Jonas Ellerstrands (SD) förslag 
och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling med bilagor och utlåtande                                2018-08-09 
 
 
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 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000202 
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Information: Nybyggnation på jordbruksmark 
Föredragningslista 3.2 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsarkitekt Henrik Abbestam informerar om Jordbruksverkets rapport: Jordbruksmarkens 
värden, ett miljömålsrådsprojekt. Sammanfattningsvis tydliggör rapporten att byggnation inte bör 
medges på brukningsvärd jordbruksmark med undantag för byggnation som utgör ett betydande 
samhällsintresse. 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000205 
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Information: Minan 6 
Föredragningslista 3.3 
Ärendenummer: BN 2018-001043 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 
Bygglovsarkitekt Jeanette Pettersson-Ek visar nya ritningar för nybyggnad av flerbostadshus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000206 
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Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 

Anteckningar 
Ingen medborgare deltar idag vid allmänhetens frågestund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
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Information från förvaltningen 
 

Föredragningslista: 5.1 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Rita Johansson informerar om Samhällsbyggnadsnämndens studieresa till 
Jönköping. Buss avgår från Folktalaren 2018-09-12 kl 10.00. Dag 2 kommer innefatta möten med 
politiker, stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt på Jönköpings kommun. Beräknad återkomst 
till Borås är 2018-09-13 kl 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
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Information om SATURNUS 14 (Källegatan 6) 
 

Föredragningslista: 5.2  
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Bygglovsarkitekt Jeanette Pettersson-ek tillsammans med stadsarkitekt Richard Mattsson 
informerar om pågående byggprojekt. Ett materialprov visas från första arbetsplatsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000214 

 



Beslutsdatum  Sida 41 (49) 
2018-08-23  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering 
 

Föredragningslista: 6.1 
Ärendenummer: Ciceron 2017-00030 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade målområden för 
jämställdhetsintegrering och översända detta till Fritids- och folkhälsonämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 
Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet 
gäller för samtliga nämnder och bolag. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att 
förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom 
tre målområden; 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
• Makt och hälsa 
• Makt och mäns våld mot kvinnor 

 
Varje nämnd/bolag ska utarbeta tre mål som nämnden ska arbeta med under en treårsperiod, 
2018 – 2020. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att arbeta med följande mål: 
 
• Utforma samråd/medborgardialoger som främjar möjligheten för alla invånare att vara aktiva 

kring delaktighet och inflytande 
 
• Vid framtagande av detaljplaner ska faktorer som främjar social hållbarhet och hälsa särskilt 

beaktas 
 
• Att öka personalens kunskaper i genusfrågor. 

 
Beslutsgång  
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att godkänna upprättade 
målområden för jämställdhetsintegrering och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 
förslag. 

 

forts. 
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forts. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Missiv 
Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Fritids- och folkhälsonämnden 
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Budget 2019:1 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00036 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2019:1 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
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. 

I ett nationellt perspektiv finns tecken på att de senaste årens kraftiga uppgång inom 
bostadsbyggandet nu visar på en något svalare byggkonjunktur. Anledningen är att 
bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar under 2019 
enligt prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Mot bakgrund av att det i 
Borås finns ett stort behov av bostäder, nya förskolor/skolor, LSS-boenden, kategoriboenden 
samt industrimark görs ändå bedömningen att bygginvesteringarna kommer att ligga på en 
fortsatt hög nivå även under 2019. Borås fortsätter att växa och förtätas vilket medför stort 
behov av nya och reviderade detaljplaner. Under det närmaste året kommer fokus ligga på att få 
fram detaljplaner för bostadsändamål samt permanenta lokaler för förskole-/skolverksamhet och 
LSS. 

För Samhällsbyggnadsnämnden innebär detta att budgeten 2019 har en tydlig inriktning på en 
effektiv och rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1 100 bostäder. 
Utöver detta fokuserar nämnden på att få fram detaljplaner för kommunal service. 

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. 

Regelbundna kundundersökningar riktade mot såväl företag som privatpersoner görs och 
resultaten av undersökningarna blir en viktig del för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2019 
fokuseras på en alltmer digitaliserad bygglovsprocess som ska gagna kunden i första hand. Bland 
annat fortsätter automatiseringar via digital teknik som innebär en effektivare administration. 

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 kommer att fortsätta med ständiga förbättringar i takt med stadens positiva utveckling 
och vara med och påverka samhällsfrågorna. Inför budgeten 2019 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. 

 

forts. 
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forts. 

Som en del i nämndens och förvaltningens utvecklingsarbete genomförs årligen 
verksamhetsbesök bland andra kommuner. Vid dessa besök jämförs och diskuteras 
arbetsmetoder och processer för att i senare skede implementeras i det lokala arbetet. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att godkänna budget 2019:1 och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Lars-Gunnar Comén (M), Bengt Wahlgren (L), Maj-Britt Eckerström (C), 
Lennart Malmerfors (KD) och Jonas Ellerstrand (SD) deltager ej i beslutet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019:1 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018–00001 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 
 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller 
fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2018-06-01-2018-06-30 
Delegationslista B 2018-07-01-2018-07-31 
Delegationslista BI 2018-06-01-2018-06-30 
Delegationslista BI 2018-07-01-2018-07-31 
Delegationslista SB 2018-06-01-2018-06-30 
Delegationslista SB 2018-07-01-2018-07-31 
Delegationslista PL 2018-06-01-2018-06-30 
Delegationslista PL 2018-07-01-2018-07-31 
Lantmäteriet L50 – L74 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Meddelanden 
 
Föredragningslista: 8.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 

a. Delårsrapport januari-april för nämnder  
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +1,9 mnkr främst beroende på 
en del vakanser. Årsprognosen beräknas till 0 mnkr. 
 

b. Intern kontrollplan 2018 
Av Revisionens bedömning framgår det att Samhällsbyggnadsnämndens interna kontrollplan 
bedöms som tillräcklig.  
 

c. Ekonomiska ramar 2019 
Totalt innebär ramarna för 2019 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 3,4 % jämfört 
med budgeten för 2018. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis ökningen att 
bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till nämnderna. 
Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 29 augusti. 
 

d. Skolstrukturutredning  
Utredningen visar att processen kring lokalresursplaneringen bör utvecklas vidare. I detta arbete 
är det särskilt viktigt med samverkan, samordning och en organisationskultur som bygger på tillit 
och förtroende. Vidare visar utredningen att beslutsgångarna bör förtydligas i syfte att stärka 
helhetssynen för nämnder och förvaltningar. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag: 
Intern kontrollplan 2018 Skrivelse Kommunstyrelsen 
Intern kontrollplan 2018 Bedömningsmatris 
Ekonomiska ramar 2019 
Kommunstyrelsen beslut § 317, 2018-06-18 
Åtgärdsplan Skolstrukturutredning 
Skolstrukturutredning 2016  
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsnämndens diarium 

Beslutnummer 
§ SBN 2018-000220 
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