PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-02-23

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL
Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde
den 23 februari 2017:

§ 17

Upprop och val av justeringsmän och justering

§ 18

Godkännande av föredragningslista

§ 19

Tekniska förvaltningen informerar

§ 20

Information om Översiktsplan 2017

§ 21

Årsredovisning

§ 22

Uppföljning Internkontroll 2016

§ 23

Internkontrollplan 2017

§ 24

Uppföljning av Synpunktshantering

§ 25

Samråd om ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1
m fl, Berwald 89, Borås Stad

§ 26

Inbjudan till programsamråd gällande planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1
m fl, Borås Stad

§ 27

Svar på motion – Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats

§ 28

Miljörapport 2016

§ 29

Redovisning av delegationer

§ 14

Anmälningsärenden

§ 30

Protokoll Tekniska nämndens Arbetsutskott 2017-01-15

§ 31

Protokoll Tekniska nämnden 2017-01-26
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Tid och Plats
Kl 12.00 – kl

Tekniska nämndens Sessionssal

Omfattning
§ 17- §
Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Oliver Öberg (M)
Kjell Hjalmarsson (MP)
Ulf Samuelsson (S)
Anja Liikaluoma (S)
Christina Zetterstrand (M)
Andreas Exner (SD)
Jan Hyllstam (L)
Ulf Landegren (C)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare
Raimon Tahvonen (S)
Maria Hanafi (S)
Bo Göran Gunnarsson (MP)
Jasem Hardan (V)
Björn Qvarnström (SD)
Alexander Eliasson (M)
Saveta Olsén (M)
Bengt Belfrage (C)
Per-Olof Löfgren (KD)
Övriga
Alf Iwarson
Christer Norberg
Margareta Nilsson
Olof Svensson
Iqbal Musaji
Charlotta Tornvall
Sebastian Andersson
Karolina Rosén
Lisbeth Rehnlund

avdelningschef Gatuavdelningen
avdelningschef Persontransportavdelningen
chef för Ekonomi- och IT-funktionen
avdelningschef Park- och Skogsavdelningen
avdelningschef Upphandlingsavdelningen
§ 20, Samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 20, Samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 20, Samhällsbyggnadsförvaltningen
sekreterare
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§ 17
Upprop och val av justeringsmän och justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs med
som ersättare. Justeringen äger rum, på Tekniska förvaltningen onsdagen den
2017 kl.

§ 18
Godkännande av föredragningslista

Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns:

§ 19
Tekniska förvaltningen informerar

Avdelningschef Christer Norberg informerar om Flexlinje, upphandling av
kommunikationsklasser och om färdtjänst.
Iqbal Musaji gör ett avslut från Tekniska förvaltningen.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
§ 20
Översiktsplan 2017

Dnr 2017/44 313 1

Charlotta Tornvall, Sebastian Andersson och Karolina Rosén informerar om
Översiktsplan 2017.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
(Bilaga)

§ 21
Årsredovisning

Dnr 2017/89 061

Enligt Stadskansliets skrivelse den 19 oktober 2016 skall nämnderans Årsredovisning för
verksamheten år 2016 vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 22 februari 2017.
Beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad Årsredovisning för verksamheten år 2016 och
överlämnar densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

(Bilaga)
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§ 22
Uppföljning Internkontroll 2016
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Dnr 2017/90 068

I samband med årsredovisningens upprättande skall resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Tekniska förvaltningen har i rapporten redovisat genomförda kontroller och anfört att
fungerande rutiner inom samtliga delområden samt information om ekonomiska regler
och rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att upprättad redovisning av den Interna kontrollen under
2016 godkänts och översänds till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
(Bilaga)

§ 23
Internkontrollplan 2017

Dnr 2017/91 068

Tekniska nämnden har enligt KL (6:7) det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll inom sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att utforma en lokal
organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste,
utifrån upprättad riskanalys, lokala regler och anvisningar för den interna kontrollen
utformas. Dessa regler och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden.
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. I
samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen.
Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process och revidering av planen
kommer att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas
för nämnden.
Tekniska nämnden föreslås besluta att anta planen för intern kontroll.
Beslut

Tekniska beslutar att anta Internkontrollplan 2017 samt översända den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
(Bilaga)

§ 24
Dnr 2017/92 002
Uppföljning av Synpunktshantering 2016
Redovisning av Synpunktshantering januari-december 2016.
Beslut

Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.
(Bilaga)
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§ 25
Dnr 2017/18 313 1
Samråd om ändring i form av tillägg till detaljplan för del av
Torp-Hestra 4:1m fl, Berwald 89, Borås Stad

I gällande detaljplan finns en bestämmelse som reglerar antalet tomter som byggrätterna
får delas in i. Bestämmelsen hindrar byggandet av fler bostäder än angivet antal.
Förslaget till ändring (tillägg) av gällande detaljplan innebär att ge möjlighet att uppföra
bostadsrätter inom kv Berwald 89. Inom byggrätten föreslås en förtätning genom att tillåta
ytterligare åtta bostadsenheter.
Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat förslag till
detaljplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan.
(Bilaga)

§ 26
Dnr 2017/19 331 1
Inbjudan till programsamråd gällande planprogram Hestra,
Torp-Hestra 4:1 m fl, Borås Stad

Förslaget till planprogram omfattar i stort sett samma område som den fördjupade
översiktsplanen för Hestra från 1989. Fram tills idag har ca 600 bostäder byggts ut inom
området. Förslaget till planprogram ger möjlighet att bygga ytterligare 800-1000 bostäder.
Preliminärt bedöms en byggstart för området vara möjligt 2020 och fullt utbyggt runt 2030.
Den bärande idén med områdets utformning knyter an till parkstadskonceptet med influenser
från tidigare Hestra Parkstad som är välkänt sedan den nordiska bostadsutställningen 1994.
Samspelet mellan platsen och landskapet är den övergripande målsättningen för den fortsatta
utbyggnaden.
Området ska präglas av olika upplåtelseformer som tilltalar en bred grupp av människor.
Hållbarhet såväl social som miljömässig ska vara ledstjärna inom området vid planering,
byggnation och brukande.
Planprogrammet omfattar två huvudområden Hestra Västra som är beläget väster om
Orkestervägen och Hestra Norra som planeras söder om Musikvägen.
Genom sammankoppling av Orkestervägen och Musikvägen ges möjlighet att nå
utbyggnadsområdena från såväl Alingsåsvägen som Göteborgsvägen vilket ger förutsättningar
för en god kollektivtrafikförsörjning av områdena.
Största naturvärdena som gör Hestra unikt utgör Ryssbybäcken med anslutande granskog och
ängsmarken i nordöst. Hänsyn och varsamhet vid exploateringen är viktigt för att behålla
karaktären inom dessa områden.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till planprogram.
(Bilaga)
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§ 27
Dnr 2017/5 341 1
Svar på motion – Bemannad parklek året runt på Stadsparkens
lekplats

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till bemannad parklek med beaktande att i nämndens
uppdrag ingår inte att vara utförare utan hänvisar till annan aktuell nämnd.
Nämnden är helt enig med intentionerna i motionen, att lek och rörelse är mycket viktigt för
barn och ungdomar. I parkenhetens uppdrag kopplat till lek så ingår att projektera, upphandla,
bygga och förvalta stadens samtliga lekplatser inom parkmark. Till uppdraget hör också att
underlätta och informera om möjligheterna till lek och frilustliv. Däremot ingår inte att hålla
med utbildad personal för t.ex. parklek då det inte ligger inom Tekniska nämndens
ansvarsområde.
Verksamhet som kan kopplas till Orangeriet är en god idé. Under våren 2017 kom-mer
Kulturnämnden att överta ansvaret för verksamheten och där kan kanske aktiviterer som
parklek ingå. Under vintern har ett framgångrikt sammarbetet mellan Borås Stad och
föreningen Sisu Idrottutbildarna pågått. Detta har gjort att det har funnits möjligheter att låna
skridskor för att åka på isbanan i stadsparken. Kanske är föreningen intresserad av ett fortsatt
sammarbete även sommartid.
Då Stadsparken redan är mycket trång och flera verksamheter redan slåss om att få använda
de ytor som parken har att erbjuda. Således kan det inte bli aktuellt att upp-föra ytterligare
lekutrustning utan att Stadsparkens totala allmänna yta utvidgas.
Det finns ytterligare tre lekplatser som skulle kunna vara aktuella för parklek –
Annelundsparken, Ramnaparken, Fjärdingsparken och Sjöboparken. Därför skulle en
ambulerande parklek vara ett alternativ då fler barn kan få möjlighet att delta i aktiviteterna
och utbudet i våra parker ökar i fler stadsdelar än centrum.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta de justerade delegationsbestämmelserna att gälla från
2017-03-01.
(Bilaga)

§ 28
Miljörapport 2016

Dnr 2017/93 820 1

Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar
delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka Miljörapporten.

(Bilaga)

§ 29
Redovisning av delegationer

Dnr 2017/1 002

Redovisas upprättade rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden.
Beslut

Delegationsredovisningen läggs till handlingarna.
(Bilaga)
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§ 30
Anmälningsärenden
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Dnr 2017/01 m fl

1.

Protokollsutdrag § 261 Kommunfullmäktige angående Revidering av
Kvalitetspolicy för Borås Stad

2.

Protokollsutdrag § 306 från Kommunfullmäktige angående Program
för ett tillgängligt samhälle 2017-2020

3.

Protokollsutdrag § 309 från Kommunfullmäktige angående
Revidering av Borås Stads arkivregler

4.

Protokollsutdrag § 311 från Kommunfullmäktige Grafiska regler för
Borås Stad

5.

Protokollsutdrag § 312 från Kommunfullmäktige angående
Revidering Riktlinjer för medborgardialog

6.

Protokollsutdrag § 318 från Kommunfullmäktige angående
Plan för vatten och avlopp i Borås

7.

Protokollsutdrag § 319 från Kommunfullmäktige angående
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

8.

Protokollsutdrag § 323 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Annette Carlsson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M): Handlingsplan mot otrygghet!

9.

Protokollsutdrag § 324 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Mats Brandt (C): ”Alla goda ting äro tre”

10. Protokollsutdrag § 326 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att införa 1%-regeln
för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås
11. Protokollsutdrag § 327 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Annette Carlsson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M): Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad trygghet i
närmiljön!
12. Protokollsutdrag § 20/2017 från Kommunfullmäktige angående Svar
på motion av Marie Fridén (M): TRÄD in i en vacker stad!
13. Protokollsutdrag § 21/2017 från Kommunfullmäktige angående Svar
på motion av Alexander Andersson (C): Kommunal beredskap
14. Svar på e-petition angående Servicehus Stadspaken
15. Svar på e-petition angående Belysning av gångväg i Dalsjöfors
16. Svar på skrivelse angående synpunkter på färdtjänsttaxor
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Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 31
Protokoll Tekniska nämndens Arbetsutskott

Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 15 januari 2017.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 32
Protokoll från Tekniska nämnden

Protokoll från Tekniska nämnden den 26 januari 2017.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
(Bilaga)

Vid protokollet

Lisbeth Rehnlund
Justeras
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

Lisbeth Rehnlund

2017.

