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_________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Tid och plats 
2018-11-29, kl 13.15 – 18:03 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset 

Omfattning 
§ 279-307

Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ordförande 
Thomas Svensson (MP), 2:e vice ordförande 
Maria Oscarson (S) 
Tommy Josefsson (V)  13:15-17.05 
Bengt Wahlgren (L) 
Lennart Malmerfors (KD) 
Kristian Silbvers (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Amanda Wiktorsson (M) för Lars-Gunnar Comén (M) 
Georg Guldstrand (M)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
Magnus Carlsson (S)  för Tommy Josefsson (V) 

Närvarande ersättare 
Therése Björklund (S) 
Eva Brodd (V) 13:15-15.55 
Jolly Bou Rahal (M) 
Jonas Ellerstrand (SD)  13:15-15:55 

Övriga närvarande  
Rita Johansson, samhällsbyggnadschef Michaela Kleman, plan- och bygglovchef 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Liza Lindmark, sekreterare  
Göran Carlsson, administrativ chef Sara Aneljung, planarkitekt (§ 294)
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovarkitekt (§§ 289-290) Paulina Bredberg, plansamordnare (§ 295)
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§ 288) Mattias Nilsson, planarkitekt (§ 296)
Tony Bergsten, byggnadsinspektör (§ 298) Elin Hegg, bygglovarkitekt 
Niklas Lund, bygglovarkitekt (§§ 284-287) Besnik Bajrami, byggnadsinspektör (§293)
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie Ylva Glemme, praktikant 
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt (§ 291) Agnes Sandstedt, planarkitekt 

Ajournering 
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17:30-17:50 för politisk beredning i partigrupperna. 

Justering och anslag 
Maria Oscarson (S) utses att justera och Bengt Wahlgren (L) utses till dennes ersättare. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-12-05 kl. 10:30. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla under 
perioden 2018-12-05 – 2018-12-27. 

Underskrifter 

________________________________________ 
Kjell Classon, ordförande  

________________________________________ 
Maria Oscarson, justerare 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000279 

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) 
Bengt Wahlgren (L) 
Lennart Malmerfors (KD)    
Kristian Silbvers (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Amanda Wiktorsson (M) för Lars-Gunnar Comén (M) 
Georg Guldstrand (M) för Maj-Britt Eckerström (C)  
Magnus Carlsson (S)  för Tommy Josefsson (V) 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2018-000280 

Val av justerare 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Maria Oscarson (S) väljs att justera dagens protokoll och Bengt Wahlgren (L) väljs till dennes 
ersättare. Justering sker 2018-12-05 kl. 10:30 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000281 

Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägget att  
§ SBN 2018–000292 och § SBN 2018–000293 direktjusteras.  
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000282 

Närvarorätt  

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Morgan Hjalmarsson ej beviljas närvarorätt under hela 
sammanträdet 2018-11-29. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000294 

Detaljplan för Trandared, Kv. Svärdsfästet 4, 
Guldbrandsgatan 1  
 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN2018-001518 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
– att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan  
 
– att meddela sökanden om positivt planbesked och att planarbetet kommer starta tidigast 2020. 
Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 
2019. Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 429 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för Svärdsfästet 4. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren 
inkommit med begäran om planändring för Guldbrandsgatan 1 som ägs av AB Bostäder. AB 
Bostäder förvärvade Kv. Svärdsfästet 4 under hösten 2017, med syfte att utveckla fastigheten. 
Nuvarande byggnad innehåller 18 stycken rum i korridor och har genom åren haft olika 
verksamhetsinriktningar. I dagsläget är samtliga rum uthyrda och kommer att så vara fram till 
exploateringsskedet. Förutsättningar till närservice och bra kollektivtrafik är god i närområdet. 
AB Bostäder ser därför gynnsamt att förtäta stadsdelen med sitt projekt. Under senaste halvåret 
har de arbetat fram en strategi för en ny byggnad innehållande cirka 60 lägenheter. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplanen P228 som fick laga kraft 1955. Ändring av stadsplanen, P237, 
som fick laga kraft 1956 är en ändring gjord i syfte att möjliggöra tomtindelning inom kvarteret 
Svärdsfästets sydöstra delar. Gällande stadsplan anger Allmänt ändamål med en byggnadshöjd på 
5,5 meter för det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar positivt planbesked. Förslaget visar en exploatering och 
byggnad som passar in i sin omgivning, i ett kollektivtrafiksnära läge och med god tillgång till 
närservice. Det är viktigt att vidare utveckla fastighetens gröna ytor samt att ta hänsyn till 
angränsande grönområde, samt att ta tillvara på dagvatten och anpassa höjdsättningen för att 
minimera risker för dagvatten i garage. Byggnaden bör anpassas efter terrängen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-10-01  
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000295

Detaljplan för Norrby: Garvaren 15 m.fl. (Kronängsparken) 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2017-1683 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om inkomna synpunkter under 
samrådet och det fortsatta planarbetet med detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja 
förstudier i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att 
etablera en förskola för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård 
och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att 
Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, kan tillskriva 
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med projektet bör parkytor och ytor för 
idrott och aktivitet - vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom 
stadsdelen. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut §154 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggöra en utbyggnad av befintlig 
byggnad för att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar. 

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden vill även trycka 
på att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas 
inom stadsdelen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan. 2018-09-28 beslutade planchefen i beslut § Pl 2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd.  Samrådet pågick under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 
2018.  

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

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 

Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000296 

Detaljplan för Villastaden: Svanen 6  
 
 
Föredragningslista: 3.3 
Ärendenummer: BN 2018-0881 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera uppdraget till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-10-29 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring på Svanen 6. Sökande vill riva befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus på 
aktuell fastighet. Parkering löses inom fastigheten med parkeringsgarage i botten. I den inkomna 
ansökan presenteras ett förslag med 8 våningar varav två är indragna.  
 
Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut att om planarbete inleds är stadsbild, volym, solexponering, 
utrymningsvägar och buller från Kungsleden och ”livet mellan husen” viktiga aspekter att 
studera. Hänsyn bör även tas till befintligt träd som finns på grannfastigheten då rotsystemet 
riskerar att skadas. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P286, som fick laga kraft 1962-04-13. Syftet med planen var att 
ändra tomtindelningen och minska antalet huskroppar och tillåta en högre byggnation. Gällande 
detaljplan tillåter bostäder med tre våningar i det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget innebär förtätning av stadens centrala delar och stämmer väl överens med 
Översiktsplanen. På fastigheten står det idag ett flerbostadshus som är byggt 1924. Det inkomna 
förslaget innebär att befintligt hus rivs. Höjden på den nya bebyggelsen bör inte överstiga 
grannfastigheten Tuppen 7. Den arkitektoniska kvaliteten är viktig.  
 
Byggnaden ligger i anslutning till kulturmiljöområdet Västra Villastaden, en utpekad 
kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö. Kvarteret Svanen ingår dock inte i detta område. 
Byggnaden är inte heller utpekad som enskilt objekt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock 
att byggnaden ändå har ett miljöskapande värde för stadsbilden. Huset fick sin nuvarande volym 
vid en tillbyggnad på 1985- 1986. Stadsdelen i sin helhet riskerar att förlora sin omtyckta karaktär 
i och med att fler byggnader rivs och ersätts med moderna.  
 
I angränsning till fastigheten står en skogsalm som är klassad som skyddsvärd vilket innebär att 
trädet inte får skadas. Skyddszonen påverkar möjligheterna att genomföra presenterat förslag till 
exploatering inom Svanen 6 då trädets rötter och krona riskerar att skadas.   
 
Planarbetet får väga möjlig ökad exploateringsgrad mot värdet av befintlig byggnad. Baserat på 
ovan beskrivna förutsättningar och husets värde för platsens karaktär kan planarbetet visa att den 
ökade exploateringen inte rättfärdigar rivning av huset. 
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Förslag till beslut under överläggningarna 
Thomas Svensson (MP) yrkar att återremittera uppdraget till Kommunstyrelsen med 
motiveringen: 

Samhällsbyggnadsnämnden är tveksam till uppdraget och ber kommunstyrelsen att överväga att 
ta tillbaka sitt uppdrag. Huvudanledningarna är: 

1. Villastaden är präglad av en blandbebyggelse av såväl äldre som nyare snitt. Detta vill vi 
att den ska förbli och man måste då vara ytterst försiktig med att riva existerande hus och 
ersätta dem med nya, större. 

2. På platsen växer en stor alm som, tillsammans med ytterligare några större träd, ger 
området en trivsam karaktär. Almen ifråga är skyddad i miljöbalken enligt kriterierna 
jätteträd och mycket gamla träd. Vi bedömer det som omöjligt att bygga nytt på den 
aktuella tomten utan att ta bort denna alm, vilket vore högst olyckligt. 

Man kunde möjligen förtäta tomten utan rivning, men det skulle starkt inkräkta på den luftiga 
miljö som präglar området och inkräkta på grannarnas möjligheter till solbelysning. 

Stadens allmänna målsättning att förtäta och öka antalet bostäder i centrala delar uppväger inte, 
enligt vår bedömning, de negativa följder som exploatering av den aktuella tomten skulle 
innebära. 

Med tanke på förvaltningens stora arbetsbelastning och många planärenden på kö, finner vi det 
olämpligt att anta ett uppdrag som vi bedömer vara så komplicerat och att det förmodligen skulle 
ta alltför stor arbetsinsats i anspråk i förhållande till sitt resultat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden återremitterar uppdraget till 
Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen 2018-10-29  
 

Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000297 

Allmänhetens frågestund 

Föredragningslista: 4. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Två personer besöker allmänhetens frågestund idag och ställer frågor om pågående ärenden inom 
samhällsbyggnadsprocessen. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000298 

 

Information från förvaltningen 
Föredragningslista: 5.1 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen informerar nämnden genom en lägesrapport för detaljplaner samt lägesrapport om 
ingripandeärende. 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000299 

Intern kontrollplan 2019 
 
Föredragningslista: 7.1 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00076 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad intern kontrollplan 2019 samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en 
riskanalys av rutiner och processer.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna intern kontrollplan 2019 och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000300 

 

Riskanalys 2019  
 
Föredragningslista: 7.2 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00077 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna riskanalys 2019 samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 

Samhällsbyggnadsnämnden har vid en gemensam budgetdag 2018-04-10 genomfört en 
kompletterande riskanalys för 2019. Nämnden utgick ifrån riskanalysen som togs fram inför 2018 
där flera nya risker togs fram. Bedömning gjordes kring vilka risker som fortfarande är aktuella 
och om risker tillkommit. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna riskanalys 2019 och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Riskanalys 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000301 

Månadsuppföljning, oktober 2018 
 
Föredragningslista: 7.3 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00079 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med oktober 
2018 samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under året görs månatliga budgetavstämningar som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna månadsuppföljningen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, oktober 2018 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000302 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
 
Föredragningslista: 7.4 
Ärendenummer: 2018-00027 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta åtgärder att 
rapportera när det gäller uppföljningen av ungdomspolitiken. Nämnden har dock planer på att 
under 2019, tillsammans med Borås Stad ungdomsstrateg, se över hur ungdomar kan ges 
möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lupp består av en enkätundersökning som görs i årskurs 8 och på gymnasiets årskurs 2 i samtliga 
kommunala och fristående skolor. Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten 
och möjligheterna till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. 
 
Resultatet av undersökningen har överlämnats till nämnden och bolag för handläggning. 
Kommunstyrelsen beslutade att nämnder och bolag ska återrapportera planerade åtgärder till 
Kommunstyrelsen senast 31 december 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska godkänna att det i dagsläget inte finns 
några konkreta åtgärder att rapportera när det gäller uppföljningen av ungdomspolitiken och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
KS beslut Dnr 2016-00780106 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsummer 
§ SBN 2018-000303 

Namnberedningen 
 

Föredragningslista: 7.5 
Ärendenummer: Ciceron 2018-00058 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Namnberedningens protokoll: 
 
§ 1282 att nybildat kvarter på Bergsäter ges namnet Daggkåpan. 
  

Ärendebeskrivning 
Lantmäteriavdelningen föreslår namn på gator och allmänna platser. Namnförslagen bereds i den 
kommunala namnberedningen, som är en politiskt tillsatt nämnd bestående av fem ledamöter. 
Beslut om nya namn fattas av Samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från namnberedningen. 
Protokoll har nu inkommit från namnberedningen med önskemål om fastställande av förslag § 
1282 Namnsättning av nytt kvarter på Bergsäter. 
 
Ordförande i namnberedningen föreslog att förslag om att nybildat kvarter på Bergsäter ges 
namnet Daggkåpan skickas åter till nämnden med en förtydligad motivering och att ett 
reservförslag också tas fram i fall nämnden ändå skulle finna det olämpligt att använda 
Daggkåpan, så att inte den blivande fastighetsbildningen fördröjs ytterligare. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska besluta i enlighet med 
Namnberedningens protokoll § 1282 att nybildat kvarter på Bergsäter ges namnet Daggkåpan 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Namnberedningens protokoll med kartor 2018-11-21 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Lantmäteriet 

  

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 56 (60) 
2018-11-29  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsummer 
§ SBN 2018-000304 

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 2018-10-01 – 2018-10-31 
Delegationslista BI 2018-10-01 – 2018-10-31 
Delegationslista SB 2018-10-01 – 2018-10-31 
Delegationslista PL 2018-10-01 – 2018-10-31 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 60 (60) 
2018-11-29  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsummer 
§ SBN 2018-000307 

Meddelanden  
 
Föredragningslista: 8.4 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
a. Miljörapport Borås Stad T2 2018 
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, ska 
Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i samband med 
tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. De nämnder och bolag som har skickat in 
Miljömålsrapport för tertialuppföljning 2018 redovisas i denna sammanställning. 
 
b. Sammanställning av inkomna synpunkter från medborgardialog 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat ”Utveckling av 
området kring Gässlösa friluftsområde och idrottsplats (Kronäng) med omnejd, utifrån 
jämställdhet och tillgänglighet”. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska lägga informationen till handlingarna och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljörapport Tertial 2 2018, Borås Stad 
Beslut  
Skrivelse Fritids- och folkhälsonämnden 
Sammanställning av inkomna synpunkter 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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