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§ 118

Dnr TEN 17231

Upprop och val av justerare och dennes ersättare
Tekniska nämndens beslut
Att jämte ordförande justera dagensprotokoll utses Ulf Samuelsson (S) med Jan
Hyllstam (L) som ersättare. Justeringen äger rum den 27 december 2018 kl.
15:30.
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§ 119

Dnr TEN 17232

Godkännande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut
Upprättad föredragningslista godkänns.
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§ 120

Dnr TEN 17233

Tekniska förvaltningen informerar
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Anton Spets informerar om jul- och vinterbelysningen i Borås Stad.
Bengt Belfrage (C) frågar om vem som ansvarar för Stora Torget?
Förvaltningschef Gunnar Isackson besvarar frågan.
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om stämningsansökan.
Sekreterare Emma Nyström Svensson informerar om byte av förtroendevaldas
e-postkonton i Borås Stad.
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§ 121

Dnr TEN 2018-00039 1.2.4.1

Ekonomi november 2018
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till
handlingarna samt att överlämna resultat november 2018 till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 december redogjort för det
ekonomiska resultatet november 2018.
Beslutsunderlag
1. Ekonomi november 2018
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§ 122

Dnr TEN 2018-00659 1.2.3.2

Avstämning av kontrollmoment - Intern kontrollplan
2018
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ser inga avvikelser av hanteringen av redovisade beslut och
beslutar att lägga avstämning av kontrollmoment till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ska göra en avstämning av kontrollmoment som ingår i den
interna kontrollplanen 2018. Det kontrollmoment som ska kontrolleras är om
fattade beslut följts. Vid Presidiemötet 2018-12-11 beslutades att samtliga
paragrafer från 2018 med slutsiffran sex ska följas upp. Vid Tekniska nämndens
möte 2018-12-18 redovisades dessa beslut.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2018
2. Sammanställning av paragrafer från 2018 med slutsiffran sex
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§ 123

Dnr TEN 2018-00339 1.1.2.25

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att redovisa åtgärder enligt nedan med anledning av
redovisat resultat från Lupp 2017 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Inledningsvis vill Tekniska nämnden understryka att nämndens verksamhet i
stort vänder sig samtliga invånare där givetvis ungdomsgrupperna ingår.
Inom området Fritid och kulturliv görs satsningar på att numera också bygga
aktivitetsplatser som riktar sig också till ungdomar. Även fisket har gjorts
avgiftsfritt i Boråssjöarna vilket också kan göra det mer intressant för
ungdomen. Ett sätt att göra det mer attraktivt att komma ut i naturreservaten är
att göra pedagogiska naturslingor som numera finns i naturreservatet Älmås.
Andra åtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområden är att ordna
aktiviteter i samband med Linnémarschen och iordningställa ”skolskogar” till
de skolor som efterfrågar naturaktivitetsplatser liksom att arbeta för projektet
Cykla och vandra i Sjuhärad fortsatta utveckling.
Ur ett hälso- och trygghetsperspektiv innebär en fortsatt utbyggnad av gångoch cykelvägätet och i synnerhet till och från skolor, möjligheten till att ta
förflytta sig på ett tryggt och säker sätt. Även byggande av nya mötesplatser, ex.
Norrby torg, görs utifrån hur trygghet uppfattas. Staden satsar på att utveckla
kollektivtrafiken vilket i mångt och mycket gynnar ungdomarna deras möjlighet
att ta sig till olika aktiviteter och inte minst till skola. Slyröjningar och
buskklippningar görs många gånger utifrån ett trygghetsperspektiv liksom
belysning av olika platser.
Borås Stads system för felanmälningar och synpunktshantering ger en bra
möjlighet att komma in med idéer och synpunkter på vår verksamhet som är
öppet för alla.
Tekniska förvaltningen har liksom alla andra förvaltningar berett platser för
ferieungdomar för att dessa ska kunna få en insikt i hur det är att vara på en
arbetsplats. Dessutom har vi kunnat ta emot unga kommunutvecklare som har
gjort undersökningar om trygghetsfrågor.
Beslutsunderlag
1. Lupp-Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
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§ 124

Dnr TEN 2018-00603 3.1.2.0

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till Riktlinjer för
exploateringsavtal med de kompletteringar som nämnden redovisat.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare.
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan.
Tekniska nämnden förslår förtydligande i texten under 2.5 § att kommunala
anläggningar tas över när området är utbyggt till sin helhet. För undantag från
denna regel ska särskild överenskommelse träffas samt att utförda
anläggningsarbeten ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.
Beslutsunderlag
1. Remiss Riktlinjer för exploateringsavtal
2. Riktlinjer för exploateringsavtal
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§ 125

Dnr TEN 2018-00601 3.2.1.25

Remiss: Förslag på lokalisering av nytt skyttescenter
vid Ängen/Kranshult
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker föreslagen lokalisering av nytt skyttecenter vid
Ängen/Kranshult. Tillfartsväg till området behöver studeras vidare.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med ett samlat skyttecenter är främst att genom samlokalisering av
dagens skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden och lösgöra mark som
kan ges annan användning.
Tekniska nämnden har inget att erinra mot föreslagen lokalisering men vill
framhålla att tillfarten till området behöver studeras vidare då standarden på
befintligt vägnät inte tillgodoser tillgängligheten till föreslaget skyttecenter på ett
tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
1. Remiss Förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult.
2018-10-24
2. Rapport. Nytt skyttecenter Töllesjö/Höjden, Borås kommun.
Skottbullerberäkningar 2018. ÅF 2018-09-25
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§ 126

Dnr TEN 2018-00622 3.1.1.2

Inbjudan till samråd för Planprogram för Östra
Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Östra
Brämhult med beaktande av nämndens synpunkter.
Reservationer
Olle Engström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med upprättat förslag till planprogram är att ge underlag och riktlinjer för
kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i östra delarna av
Brämhult då det finns ett intresse av att bygga bostäder i området.
För fortsatt detaljplaneläggning vill Tekniska nämnden framhålla vikten av att
med den föreslagna bostadsbebyggelsen utmed Kyrkvägen erfordras en
anpassning av vägens standard såväl för att tillgodose de oskyddade
trafikanternas krav på säkerhet som för trafiksäkerheten och framkomligheten
för biltrafiken med anledning av exploateringen.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Planprogram för Östra Brämhult. Svensgärde 3:1 m.fl
Förslag
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) föreslår att Tekniska nämnden
tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Östra Brämhult med beaktande
av nämndens synpunkter.
Olle Engström (SD) föreslår för Sverigedemokraterna att Tekniska nämnden
tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Östra Brämhult med beaktande
av nämndens synpunkter, enligt presenterat tilläggsförslag (tilläggsförslag
biläggs protokollet).
Beslutsgång
Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 2 förslag,
liggande förslag och Sverigedemokraternas tilläggsförslag.
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Ordförande ställer proposition på bifall dels till liggande förslag och dels till
Sverigedemokraternas tilläggsförslag och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Votering begärs och verkställs. Tekniska nämnden godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej-röst för bifall
till Sverigedemokraternas tilläggsförslag. Ordföranden finner att liggande
förslag bifalls med 8 röster mot 1.
Voteringsresultat
Vid votering i beslutsgång, röstas ja av Ulf Landegren (C), Jan Hyllstam (L),
Kjell Hjalmarsson (MP), Christina Zetterstrand (M), Oliver Öberg (M), Anja
Liikalouma (S), Ulf Samuelsson (S) och Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
samt nej-röst av Olle Engström (SD). Voteringen resulterade i 8 ja-röster mot 1
nej-röst.
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§ 127

Dnr TEN 2018-00623 3.1.1.2

Inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Brämhult,
Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan med
beaktande av nämndens synpunkter.
Reservationer
Olle Engström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med förslaget till detaljplan är att ge möjlighet att bygga ca 100 nya
bostäder längs Kyrkvägen norr om Dammgatan. Tanken är att erbjuda boende i
form av friliggande villor, radhus och flerbostadshus.
Med hänsyn till nu aktuell och framtida exploatering behöver Kyrkvägen
anpassas vad avser standard för såväl de oskyddade trafikanternas krav på
säkerhet som för biltrafikens anspråk på trafiksäkerhet och framkomlighet.
Därför krävs att detaljplanen ger möjlighet för en framtida utbyggnad av gång/cykelbana och en annan dragning av vägen förbi den skyddade allén på
sträckan utmed hela planområdet. Allén kan nyttjas som gång- och
cykelförbindelse om Kyrkvägen ges ny sträckning i detta avsnitt.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl, Brämhults höjd,
Borås Stad. Samråd.
Förslag
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) föreslår att Tekniska nämnden
beslutar att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan med beaktande av
nämndens synpunkter.
Olle Engström (SD) föreslår för Sverigedemokraterna ett ändringsförslag, att
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka upprättat förslag till detaljplan
(ändringsförslag biläggs protokollet).
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 2 förslag,
liggande förslag och Sverigedemokraternas ändringsförslag.
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Ordförande ställer proposition på bifall dels till liggande förslag och dels till
Sverigedemokraternas ändringsförslag och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Votering begärs och verkställs. Tekniska nämnden godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej-röst för bifall
till Sverigedemokraternas ändringsförslag. Ordföranden finner att liggande
förslag bifalls med 8 röster mot 1.
Voteringsresultat
Vid votering röstas ja av Ulf Landegren (C), Jan Hyllstam (L), Kjell
Hjalmarsson (MP), Christina Zetterstrand (M), Oliver Öberg (M), Anja
Liikalouma (S), Ulf Samuelsson (S) och Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
samt nej-röst av Olle Engström (SD). Voteringen resulterade i 8 ja-röster mot 1
nej-röst.
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§ 128

Dnr TEN 2018-00642 3.1.1.5

Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till utbyggnadsstrategi.
Olle Engström (SD) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckning biläggs
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Borås stads Översiktsplan kommer befolkningen i kommunen att växa
med ca 30.000 invånare till år 2035. Förslaget till Utbyggnadsstrategi 2018-2035
anger i vilken ordning utvecklingsområdena ska byggas för att nå målet.
Tekniska nämnden vill betona vikten av såsom framhålles i utbyggnadsstrategin att kommunen i egenskap av markägare driver en aktiv markpolitik för
att styra markanvändning och utvecklingen i önskad riktning.
Beslutsunderlag
1. Utbyggnadsstrategi 2018-2035. Mer stad längs Viskan
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§ 129

Dnr TEN 2017-00647 630

Riktlinje för trädvårdsarbete i Borås stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättad riktlinje för trädvårdsarbetet i Borås
stad och översänder denna till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2017-12-21 att ge Park och Skogsavdelningen i
uppdrag att ta fram en riktlinje för trädvårdsarbetet i Borås Stad och sända ut
riktlinjen på remiss till berörda förvaltningar och kommunala bolag.
Riktlinjen påtalar att det i Borås finns flertalet viktiga och i vissa fall unika träd
och trädmiljöer med ett högt arkitektoniskt- och biologiskt värde. Riktlinjen för
trädvårdsarbetet avser bidra till att alla aktörer inom kommunen får kännedom
om att det finns viktiga träd och trädmiljöer, hur de kan skyddas vid
exploatering och byggnation så att de kan bevaras för framtida generationer och
förbli säkra och vitala. Slutligen så belyser riktlinjen värdet av att Borås stad
verkar för ökad kunskap kring träd och trädmiljöer för att färre träd i
förlängningen skadas och fälls i samband med byggnation.
Förslag till fortsatt arbete är att en trädvårdsplan ska tas fram av Tekniska
förvaltningen, Park- och skogsavdelningen, innehållande verksamheter,
metoder och mål. Planen bör även innehålla:
-

Inventering av befintligt trädbestånd på kommunens mark

-

Återplanteringsplan

-

Typritningar och exempelskisser

-

Utveckling av stadens gröna strukturer

Beslutsunderlag
1. Riktlinje för trädvårdsarbetet i Borås Stad 20181218
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§ 130

Dnr TEN 2017-00005 341 1

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med Förskoleförvaltningen ta fram de former inom vilka
bemannad parklek i Stadsparken ska ske.
Reservationer
Kjell Hjalmarsson (MP), Anja Liikaluoma (S), Ulf Samuelsson (S), Rose-Marie
Liljenby Andersson (S) och Olle Engström (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för liggande förslag. Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna
biläggs protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet
som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda
förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett
liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I
Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor
och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små
och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre
alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.
Beslutsunderlag
1. Utredning Bemannad parklek, 2018-11-19
Förslag
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) föreslår att Tekniska nämnden
tillstyrker upprättad utredning och översänder denna till Kommunstyrelsen för
vidare handläggning.
Förste vice ordförande Oliver Öberg (M) föreslår för Allianspartierna ett
alternativt förslag, att Tekniska nämnden ska besluta att Tekniska förvaltningen
får i uppdrag att tillsammans med Förskoleförvaltningen ta fram de former
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
Tekniska nämnden

inom vilka bemannad parklek i Stadsparken ska ske (alternativt förslag biläggs
protokollet).
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 2 förslag,
liggande förslag och Alliansens förslag.
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ställer proposition på bifall dels
till liggande förslag och dels till Alliansens förslag och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs och verkställs. Tekniska nämnden godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej-röst för bifall
till Alliansens förslag. Ordföranden finner att Alliansens förslag bifalls med 5
röster mot 4.
Voteringsresultat
Vid votering röstas ja av Kjell Hjalmarsson (MP), Anja Liikaluoma (S), Ulf
Samuelsson (S) och Rose-Marie Liljenby Andersson (S), samt nej-röst av Ulf
Landegren, Jan Hyllstam, Olle Engström (SD), Christina Zetterstrand (M) och
Oliver Öberg (M). Voteringen resulterade i 5 nej-röster mot 4 ja-röster.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
Tekniska nämnden

§ 131

Dnr TEN 2017-00662 002

Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
1. Underrättelse inför antagande av detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och
Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad
Dnr 2018-00593
2. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-29 Yttrande över remiss över
Betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad
samordning, SOU 2018:58
Dnr 2018-00608
3. Underrättelse efter antagande av detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och
Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad
Dnr 2018-00593
4. Miljö- och konsumentnämndens beslut 2018-10-30 § 232 Miljörapport Borås
Stad Tertial 2 2018
Dnr 2018-00618
5. Underrättelse om granskning för detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl.,
Vinkelvägen, Borås Stad
Dnr 2018-00619
6. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-29 § 460 Kommunstyrelsens
sammanträdesdagar 2019
Dnr 2018-00631
7. Sammanställning av inkomna synpunkter från Medborgardialogen vid
Kronängs Idrottsplats tisdagen 9 oktober 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
Tekniska nämnden

Dnr 2018-00632
8. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2018-11-20 Inlämningsdatum för
förvaltningarnas lokalresursbehovsplaner, planperiod 2020-2022
Dnr 2018-00653
9. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 189 Delårsrapport januari-augusti
2018 för nämnderna och de kommunala bolagen
Dnr 2018-00662
10. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 178 Avsägelse av
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
Dnr 2018-00456
11. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 195 Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2019
Dnr 2018-00663
12. Underrättelse inför antagande av detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl.
Vinkelvägen, Borås Stad.
Dnr 2018-00675
13. Vikariatsförordnande för Kent Claesson 2018-11-12—2018-11-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18
Tekniska nämnden

§ 132

Dnr TEN 2017-00661 002

Redovisning av delegationer
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga delegationsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive
trafikärenden
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2018-12- Tekniska nämnden
18
Dnr TEN 2018-00622 3.1.1.2

Alf Iwarson
Handläggare
033 357455

Tilläggsyrkande
Inbjudan till samråd för Planprogram för Östra
Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl., Borås Stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Östra
Brämhult med beaktande av nämndens synpunkter.
Sammanfattning
Syftet med upprättat förslag till planprogram är att ge underlag och riktlinjer för
kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i östra delarna av
Brämhult då det finns ett intresse av att bygga bostäder i området.
För fortsatt detaljplaneläggning vill Tekniska nämnden framhålla vikten av att
med den föreslagna bostadsbebyggelsen utmed Kyrkvägen erfordras en
anpassning av vägens standard såväl för att tillgodose de oskyddade
trafikanternas krav på säkerhet som för trafiksäkerheten och framkomligheten
för biltrafiken med anledning av exploateringen.
Ärendet i sin helhet
Syftet med upprättat förslag till planprogram är att ge underlag och riktlinjer för
kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i östra delarna av
Brämhult då det finns ett intresse av att bygga bostäder i området.
I planprogrammet konstateras att området består av stora sammanhängande
natur- och odlingslandskap som har stor betydelse för såväl naturvärden,
kulturhistoriska värden som för landskapsbild och rekreation.
Pågående projekt inom området utgör planarbete för bostäder mellan
Kyrkvägen och Kamgarnsgatan, bygglov för utvidgning av kyrkogården vid
Brämhults kyrka mot väster, planuppdrag för nytt verksamhetsområde nordost
om Kyllaredsmotet utmed väg 40 och ansökan om planbesked för bostäder vid
Främgärde 1:18, Källedal. Dessutom kan en mindre yta invid cirkulationsplatsen vid Kyrkvägen/Dammgatan bli aktuellt för bostadsbyggande.
I övrigt ger planprogrammet inte mer än i undantagsfall stöd för enstaka nya
byggnader utanför tätortsbebyggelsen.
Tekniska nämnden
Postadress
501 80 Borås
Kungsgatan 57
boras.se
tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Besöksadress
Hemsida
E-post
Telefon

Borås Stad

! (!2)
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För fortsatt detaljplaneläggning vill Tekniska nämnden framhålla vikten av att
med den föreslagna bostadsbebyggelsen utmed Kyrkvägen erfordras en
anpassning av vägens standard såväl för att tillgodose de oskyddade
trafikanternas krav på säkerhet som för trafiksäkerheten och framkomligheten
för biltrafiken med anledning av exploateringen.
Tekniska nämnden anser också att grönområdesplanens intentioner skall följas,
vars syfte är att framförallt trygga att det även i framtiden finns tillgång till
värdefulla grönområden. Även områdets karaktär, som präglas av
småbyggnation av villor och radhus, skall bevaras. Tekniska nämnden anser
samtidigt att man skall särskilt beakta att nybyggnation ej sker där exponering
av hästallergener är stor.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Planprogram för Östra Brämhult. Svensgärde 3:1 m.fl
Beslutet expedieras till
1. detaljplanering@boras.se (BN 2015-1200)

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef
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2018-12- Tekniska nämnden
18
Dnr TEN 2018-00623 3.1.1.2

Alf Iwarson
Handläggare
033 357455

Ändringsyrkande
Inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Brämhult,
Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka upprättat förslag till detaljplan.
Tekniska nämnder anser att områdets karaktär, som präglas av småbyggnation
av villor och radhus, skall bevaras. Tekniska nämnden anser vidare att man
särskilt skall beakta att nybyggnation ej sker där exponering av hästallergener är
stor, samt att man skall beakta grönområdesplanen.
Ärendet i sin helhet
Syftet med förslaget till detaljplan är att ge möjlighet att bygga ca 100 nya
bostäder längs Kyrkvägen norr om Dammgatan. Tanken är att erbjuda boende i
form av friliggande villor, radhus och flerbostadshus.
Med hänsyn till nu aktuell och framtida exploatering behöver Kyrkvägen
anpassas vad avser standard för såväl de oskyddade trafikanternas krav på
säkerhet som för biltrafikens anspråk på trafiksäkerhet och framkomlighet.
Därför krävs att detaljplanen ger möjlighet för en framtida utbyggnad av gång-/
cykelbana och en annan dragning av vägen förbi den skyddade allén på sträckan
utmed hela planområdet. Allén kan nyttjas som gång- och cykelförbindelse om
Kyrkvägen ges ny sträckning i detta avsnitt.
Beslutsunderlag
1. Förslag till detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl,
Brämhults höjd, Borås Stad.
Beslutet expedieras till
1. detaljplanering@boras.se (Dnr BN 2017-1765)
Rose- Marie Andersson Liljenby
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress
501 80 Borås
Kungsgatan 57
boras.se
tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Besöksadress
Hemsida
E-post
Telefon

Borås Stad
2018-12-18
Tekniska nämnden
Ärende 11. Remiss: UtbyggnadsstrategiMer stad längs Viskan

Protokollsantekning
Sverigedemokraterna ser positivt på att Borås stad växer, dock är vi inte överens
med utbyggnadsstrategin när det gäller förtätningen av innerstaden.
Våran vision är att Borås stad ska växa på bredden och inte på höjden. En förtätning
av innerstaden riskerar att försvåra trafiksituationen ytligare. Bristen på skol- och
förskoleplatser är redan nu mycket ansträngd och utbyggnadsstrategin i sin nuvarande
form beaktar inte detta.
Utbyggnadsstrategin har dock flera bra förslag vilket gör att vi anser att den kan bli
bättre, vi väljer vid detta tillfälle att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna
Olle Engström
Björn Qvarnström
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ALTERNATIVT FÖRSLAG
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Tekniska nämndens beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
Förskoleförvaltningen ta fram de former inom vilka bemannad parklek i
Stadsparken ska ske.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
I motionen framgår att syftet är att främja fysisk aktivitet i tidig ålder i trygga
och säkra lekmiljöer. Personalen ska huvudsakligen finnas på lekplatsen för att
låna ut lekredskap samt ordna aktiviteter för barn och ungdomar. Då inget
omsorgsansvar finns riktar sig insatsen således åt barn i sällskap med föräldrar
eller andra vuxna med ansvar för barnen.
För Allianspartierna
Oliver Öberg (M)

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Olovholmsgatan 32

Hemsida

boras.se

E-post

forskola@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Borås Stad
2018-12-18
Tekniska nämnden
Ärende 13. Bemannad Parklek året runt på Stadsparkens lekplats

Protokollsantekning
Vid voteringen av Alliansens alternativa Förslag i ärendet så röstade Vi Sverigedemokraterna fel. Vi
skulle röstat Ja men det blev nej. Vi är negativa till Alliansens alternativa förslag då det begär något
som redan är genomfört av nämndens tjänstemän.

För Sverigedemokraterna
Olle Engström
Björn Qvarnström

