
Sida 1 (59) 

_________________________________ 
Justerat/Sign Utdragsbestyrkande 

Tid och plats 
2019-05-28, kl. 13.15 – 18.10 i Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 154 – 182

Närvarande ledamöter 
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande 
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande 
Maria Oscarson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) ej §166 
Lennart Malmerfors (KD)  ej §172 
Kristian Silbvers (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Bengt Belfrage (C)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
Kjell Classon (S) endast §166 för Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) för Jolly Bou Rahal (M) 
Lovisa Gustafsson (M) endast §172 för Lennart Malmerfors (KD) 

Närvarande ersättare 
Kjell Classon (S) 
Magnus Carlsson (S) 
Bengt Belfrage (C) 
Bengt Wahlgren (L) 
Lovisa Gustafsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 

Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef Liza Lindmark, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Göran Carlsson, administrativ chef 
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef Niklas Lund, bygglovarkitekt 
Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt (§158) Zilka Cosic, planarkitekt   (§170)
Henrik Abbestam, bygglovarkitekt (§§163-164) Mattias Nilsson, planarkitekt (§173)
Tony Bergsten, byggnadsinspektör Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt (§172)

Ajournering 
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 17.45 – 18.00 för politisk beredning i 
partigrupperna.  

Justering och anslag 
Lars-Gunnar Comén (M) utses att justera protokollet. Justeringen sker på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-06-03 kl 12.00. Protokollet anslås på kommunens digitala 
anslagstavla under perioden 2019-06-03 – 2019-06-24. 

Underskrifter 

________________________________            __________________________________ 
Morgan Hjalmarsson, ordförande  Lars-Gunnar Comén, justeringsperson 
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Beslutsummer 
§ SBN 2019-000154 

Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 
 
Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Mosa Roshanghias (MP) ej §166 
Lennart Malmerfors (KD) ej §172  
Kristian Silbvers (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bengt Belfrage (C)  för Maj-Britt Eckerström (C) 
Kjell Classon (S)  endast §166 för Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) för Jolly Bou Rahal (M) 
Lovisa Gustafsson (M) endast §172  för Lennart Malmerfors (KD) 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 3 (59) 
2019-05-28  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000155 

Val av justeringsperson 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Lars-Gunnar Comén (M) väljs att justera dagens protokoll. Justering sker 2019-06-03 kl 12.00 på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000156 

Fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000157 

Introduktion Ciceron Assistent 
Information om Ciceron Assistent som är Borås Stads digitala diarie- och 
ärendehanteringssystem. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000170 

Detaljplan för Tullen: Triangeln 8 med flera (Tullastugan)  
 
 
Föredragningslista: 3.1 
Ärendenummer: BN 2017-1230 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. Genomförandet av 
detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser för 
Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande fastigheter.  

Begäran grundar sig på att Borås Stad har köpt in fastigheterna Triangeln 8,9 och 10 år 2008 med 
avsikten att bevara Tullastugan som var i dåligt skick 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut §232 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.  

Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden att sända 
ut detaljplanen på samråd (§ Pl 2018–000005). Samrådet ägde rum den 26 mars – 30 april 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Planens syfte är att ge en användning till den befintliga Tullastugan och de tillhörande 
ekonomibyggnader samt reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Planen syftar också till att möjliggöra en byggrätt inom de bakomliggande 
fastigheterna för bostäder som ska anpassas med varsamhet till den befintliga miljön. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen 
godkänns för granskning samt detaljplanen antas inte innebära en betydande 
miljöpåverkan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling med samrådsredogörelse 2019-05-20. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till         Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000171 

Detaljplan för Sjömarken: RÄVESKALLA 1:19  
 
Föredragningslista: 3.2 
Ärendenummer: BN 2018-001754 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta tidigast 2020. 
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 

Kommunstyrelsen gav 2019-04-23 i beslut § 169 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för fastigheten Räveskalla 
1:19. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om 
planändring för att omplacera gällande u-område. Detta ger möjlighet att stycka av 
fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.  
 

Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan P711, som fick laga kraft 1979-12-17. Gällande 
detaljplan anger byggande av bostäder med en maximal byggnadshöjd på 4,5 meter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt med en planändring 
i området. Det inkomna planförslaget är lämpligt och passar in i områdets karaktär. 
Området ligger i ett utvecklingsstråk mellan Borås och Sandared och det är därför 
också positivt med förtätning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt 
planbesked samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Skrivelse  2019-04-23 Skrivelse från KS, tillstyrker  
   planbeskedet   
Beslut från Kommunstyrelsen   2019-04-23 
Planansökan   2018-11-02 
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Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Sökande planbesked 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000172 

Detaljplan för Östermalm: SOLHEM 4, Östermalmsgatan 
 
Föredragningslista: 3.3. 
Ärendenummer: BN 2016-001153 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge positivt planbesked. 
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planarbetet kommer att ingå i det pågående planarbetet för Solhem 1. 
- att upprätta plankostnadsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-04-08 i beslut § 150 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för fastigheten Solhem 4. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren AB 
Bostäder inkommit 2018-06-14 med begäran om planändring för fastigheten Solhem 4. 
Fastighetsägaren vill förtäta med ytterligare flerbostadshus. 
 
Planen ingår i ett större icke planlagt område som med fördel bör ses över. En projektstudio 
för området har genomförts 2018-10-23 för att bedöma möjlig utveckling på lång sikt både 
vad det gäller bebyggelseutveckling, trafiknät och grönstruktur. 
 
Tidplan för när arbetet med detaljplanen kan påbörjas tar Samhällsbyggnadsnämnden 
ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2020.  
Planarbetet kan fördelaktigt ske tillsammans med pågående planändring för grannfastigheten 
Solhem 1 som finns i verksamhetsplan för 2019. 
Innan planarbete kan startas ska plankostnadsavtal upprättas. 
 
Gällande detaljplan 
Området omfattas inte av någon detaljplan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att utveckla en 
blandad stadskaraktär i centrala och centrumnära lägen.  

Förslaget bör bearbetas enligt kontorets riktlinjer för området. Nybebyggelsen placeras på 
befintliga parkeringsplatsen för att effektivisera redan ianspråktagna hårdytor. Påbyggnader 
på den befintliga bebyggelsen är också lämpligt för förtätning. Tallarna på höjden ska värnas. 
Parkeringslösningen bör ses över och inte göra intrång på områdets grönska. Parkeringen 
föreslås placeras under marken eller i p-hus. 

Den intilliggande kulturhistorisk utpekade villamiljöerna i Östermalm kv. Fjällvråken 
behöver beaktas.  

Beslutsgång 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltager ej i föredragning eller beslut i ärendet. 
Lennart Malmerfors (KD) ersätts av Lovisa Gustafsson (M) under denna punkt. 
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Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge positivt 
planbesked samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.  
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att avslå begäran av planändring för kv. Borås Solhem 4. 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer ordförandens förslag mot Kristian 
Silbvers (SD) förslag och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) förslag 
besvaras med Ja och Kristian Silbvers (SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen 
utfaller med 8 Ja och 1 Nej.  
 
Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-
Gunnar Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Lovisa Gustafsson (M), 
Morgan Hjalmarsson (L) 
 
Nej: Kristian Silbvers (SD) 
 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
KS-beslut § 150 2019-04-08 
Ansökan planbesked 2018-06-14 
 
Upplysningar 
Faktura för planbesked skickas separat till sökande.  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000173 

Planprogram för Viskafors: RYDBOHOLM 1:342 
 
Föredragningslista: 3.4 
Ärendenummer: BN 2019-000577 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga  
den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 168 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Rydboholm 1:342, 
Viskafors ekologiska villastad.  

Begäran grundar sig på att Viskaforshem AB 2011-09-28 har kommit in med en 
planbeskedsbegäran om att få bygga hyresrätter och egnahemstomter.  

2018-04-19 § 106 informerade planarkitekt Mattias Nilsson om att detaljplan föregås av 
arbete med planprogram. 

Planprogramsarbete pågår och planprogrammet kommer att skickas på programsamråd 
innan sommaren.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia Kommunstyrelsens diarium  
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000174 

Detaljplan för Hulta: Klippingen 7 m.fl. 
 
Föredragningslista: 3.5. 
Ärendenummer: BN 2018-756 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring av 
fastigheterna Klippingen 7 m.fl. Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att 
bygga bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9 i enlighet med gällande 
detaljplan. Exploatören ansökte 2018-05-22 om ändring i den gällande detaljplanen P1106, 
laga kraft 2008-05-06.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut §254 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökande 
om positivt planbesked.  

Planarbetet pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under sommaren.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och att lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000175 

 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 
 
Föredragningslista: 4.1. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt att lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om workshop Knalleland och kommande projekt i Borås Stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner informationen samt 
lägger den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000176 

Allmänhetens frågestund 
Föredragningslista: 5. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för besöket och lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En person besöker Samhällsbyggnadsnämndens frågestund idag och ställer frågor om pågående 
detaljplanarbete i Brämhult. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000177 

Information från förvaltningen  
 
Föredragningslista: 6. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
 

6.1.1 Information från samhällsbyggnadschef Jonas Ward. 
 

6.1.2 Information om ovårdad tomt/byggnadsverk, Körsbärsträdet 4. 
 

6.1.3 Information om bygglov för ombyggnad av kontorshus, Idun 1. 
 

6.1.4 Information om pågående inventering av kulturhistoriska byggnader. 
 

6.1.5 Uppföljning av detaljplaner, bygglov och inspektioner.  
 

6.1.6 Redovisning av indikatorer, uppdrag och inriktningsmål för Budget 2020. 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000178 

 
Budgetuppföljning: Tertial 1  
 
Föredragningslista: 7.1  
Ärendenummer: Ciceron 2019-00116 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning Tertial 1 samt att sända 
denna till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
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 året kommer fokus ligga på att få fram 
detaljplaner för bostadsändamål samt permanenta lokaler för förskole-/skolverksamhet och LSS. 

Nämnden har påförts en kostnadsreglering till mark- och exploateringsavdelningen för flytt av en 
kraftledning i samband med ett bygglovsärende 2015. Denna kostnad, 3 660 tkr, räknas av från 
den buffert på 7 000 tkr som beräknats på grund av intäkter från stora etableringar på 
Viaredsområdet. 

Inom geodata fortsätter uppdraget med att införa ett nytt kartsystem för att klara av 
leveranskraven enligt Geodataavtalet. Även planenheten arbetar intensivt med att uppfylla den 
nationella standarden vad gäller digitalisering av detaljplaner. 

Arbetet fortsätter med att utveckla den digitala tekniken, bland annat genom införandet av 
bygglovsroboten Atom, digital signering samt visualiseringsverktyg. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
budgetuppföljning Tertial 1 samt att sända denna till Kommunstyrelsen och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning: Tertial 1 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, T1 2019 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
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Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000179 

 
Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegation 
 
Föredragningslista: 8.1 
Ärendenummer: Ciceron 2019-00001 
 
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 Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga 
delegationslistorna till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2019-04-01-2019-04-30 
Delegationslista BI 2019-04-01-2019-04-30 
Delegationslista SB 2019-04-01-2019-04-30 
Delegationslista PL 2019-04-01-2019-04-30 
Lantmäteriavdelningen adresser 2019, L1-L46  
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutsdatum  Sida 59 (59) 
2019-05-28  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2019-000182 

 
Meddelanden  
 
Föredragningslista: 8.4 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 
8.4.1 Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2018 
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter 
för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och 
kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
 

8.4.2 Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse för Samhällsbyggnadsnämnden 2018 
Granskning av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
 
8.4.3 Personalekonomisk redovisning Borås Stad 2018 
Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna årets personalförsörjning 
samtidigt som den beskriver kommande mål och ambitioner.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut-201900205-KS-§ 161 
Redovisning Skrivelse KS 
Revisionsberättelse SBN 2018 
PersonalekonomiskRedovisning2018 
PersonalekonomiskRedovisning2018-KSBeslut 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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