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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 28 januari 2016: 
 

 
 
§ 1 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 2 Godkännande av föredragningslista 
  
§ 3 Preliminärt resultat för ekonomin 2015 
 
§ 4 Information om Infracontrol/Felanmälan 
 
§ 5 Information om vinterväghållning 
 
§ 6 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 7 Månadsrapport om antalet anvisad arbetskraft på Park- och  
                   skogsavdelningen 
 
§ 8  Revidering av Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser  
 
§ 9 Motion: Fri parkering för ökad tillgänglighet 
 
§ 10 Planavdelningens verksamhetsplan 2016    
 
§ 11  Redovisning av delegationer 
 
§ 12 Anmälningsärenden 
 
§ 13 Protokoll från Arbetsutskottet 2015-12-08 
 
§ 14 Protokoll från Tekniska nämnden 2015-12-16 
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Tid och Plats 
Kl 13.00 – kl 15.30  Tekniska nämndens Sessionssal 
 
Omfattning 
§ 1 - § 14 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande 
Oliver Öberg (M)   1:e vice ordförande 
Kjell Hjalmarsson (MP)    2:e vice ordförande 
Anja Liikaluoma (S) 
Christina Zetterstrand (M) 
Thomas Strand (L) 
Jan Idehed (C) 
Tony Strandgård (SD), fr o m kl 13.40, § 6-§ 14  
 
Ersättare 
Raimon Tahvonen (S), tjg för Ulf Samuelsson (S), kl 13.00-15.30, § 1-§ 14 
Maria Hanafi (S) 
Björn Qvarnström (SD), tjg för Tony Strandgård (SD), kl 13.00-13.40, § 1-§ 5 
Saveta Olsén (M) 
Bengt Belfrage (C)  
Per-Olof Löfgren (KD) 
 
Övriga 
Gunnar Isackson   teknisk chef   
Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Olof Svensson avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Margareta Nilsson  chef för Ekonomi- och IT-funktionen, § 1-§ 3  
Lisbeth Rehnlund  sekreterare 
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§ 1 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Raimon Tahvonen (S) 
med Christina Zetterstrand (M) som ersättare. Justeringen äger rum onsdagen  
den 3 februari 2016, kl 11.00 på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 3    Dnr 2016/2   061 
Preliminärt resultat för ekonomin 2015 
Enhetschef Margareta Nilsson informerar om det preliminära resultatet för år 2015. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 4     
Information om Infracontrol/Felanmälan 
Sektionschef Michael Dahlander informerar om Infracontrol/Felanmälan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 5      
Information om vinterväghållning 
Sektionschef Michael Dahlander informerar om vinterväghållning. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 6 
Tekniska förvaltningen informerar 
Avdelningschef Christer Norberg informerar om skolskjutsupphandlingen samt en del 
problem vid körning av elever till kommunikationsklasser. 
Avdelningschef Olof Svensson informerar om en ny skulptur av Kerstin Dahl Norén som 
är en donation av Tore G Wärenstams stiftelse vid Tore G Wärenstams plats och de 
exotiska växterna ska flyttas till Lottas plan som också kommer att restaureras upp. 
Informerar om ett möte med Jernhusen om Cityvärdarna de är väldigt nöjda med dem. 
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om den nya bussterminalen vid lasarettsområdet. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
§ 7     
Anvisad arbetskraft på Park- och skogsavdelningen 
Avdelningschef Olof Svensson informerar om antalet anvisad arbetskraft OSA på  
Park- och skogsavdelningen. 
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Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§  8    Dnr 2015/1118   002 1  
Revidering av Plan för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser 
För att säkerställa rutin för extraordinära händelser vid miljöpåverkande händelser har 
giltlighetstiden för dokumentet justerats till i början av nästa mandatperiod. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att revidera upplagan av Plan för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. 
(Bilaga)   
  
§ 9    Dnr 2015/971   335  
Motion: Fri parkering för ökad tillgänglighet 
Tekniska nämnden hänvisar i allt väsentligt till tidigare svar i oktober 2012 som avsåg 
motionen ”Fri parkering för en levande stadskärna”. I tidigare svar framhölls bl.a att inom 
cityringen finns idag en flexibel parkeringsreglering där parkeringstiden är begränsad till 
två timmar och avgift tas ut vardagar mellan 9-18 och dag före sön- och helgdag 9-15. 
Parkören kan ta med sig betald tid (parkeringsbiljetten) inom området. Övrig tid är det 
avgiftsfri parkering. 

På nära avstånd till centrum finns möjlighet att parkera i inom beondeparkeringsområden 
inom Villastaden och Lugnet avgiftsfritt i två timmar. 

 I tidigare svar framhölls vidare att under affärernas öppethållningstider råder full 
beläggning på parkeringsplatserna i centrum. Avgiftsfri parkering skulle därför inte 
innebära att fler kommer att kunna parkera i centrum utan snarare en ökad risk för 
söktrafik till parkeringsplatser som redan är upptagna. Detta står i bjärt kontrast med 
stadens vision Borås 2025 där ”Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva 
transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar”. 

Med hänsyn till vad Tekniska nämnden anfört ovan avstyrker Tekniska nämnden 
motionen om fri parkering för ökad tillgänglighet.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen.  
SD reserverar sig mot Tekniska nämndens beslut att avstyrka motionen. 
(Bilaga) 
 
§ 10    Dnr 2015/1006   313  
Planavdelningens verksamhetsplan 2016  
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan ligger till grund för politiska prioriteringar 
av de olika uppdragen. Uppdragen placeras in i två prioritetsgrupper där grupp 1 
innehåller uppdrag av strategisk betydelse för staden och i grupp 2 bedrivs arbetet i mån 
av tid. Ett antal detaljplaneuppdrag ligger vilande då besked om fortsatt arbete inväntas. 
Här finns planuppdrag som ligger inom Götalandsbanans korridorer. Inom gruppen 
oprioriterade uppdrag redovisas planer som planeras att avslutas. 
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I samband med ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs sjukhus 
kommer avtal att tecknas med Västfastigheter för de intrång på lasarettsområdet som 
ombyggnaden kräver. Sedan tidigare har kommunen upplåtit mark för de parkeringsplatser 
som ligger öster om lasarettsområdet utmed Brämhultsvägen. Planläggning har tidigare 
varit aktuellt för att stadfästa befintliga och framtida förhållanden för området längs 
Gamla Brämhultsvägen från Samaritvägen till Åsvägen. Frågan väcktes åter vid de 
markförhandlingar som ägt rum mellan kommunen och Västfastigheter. Inom ramen för 
föreslagen detaljplan bör också trafikföringen över området ses inom i syfte att underlätta 
trafikmatning till sjukhuset.  

Inom centrala delar av staden finns områden som inte omfattas av detaljplan. Tekniska 
nämnden anser det angeläget att vid detaljplaneuppdrag inom eller i närhet av dessa 
områden i mesta möjliga mån inrymma dessa områden då detaljplaneinstrumentet styr 
juridiska ansvarsfrågor. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättad verksamhetsplan med önskemål om 
detaljplaneläggning av området mellan Brämhultsvägen-Gamla Brämhultsvägen och 
Åsvägen öster om lasarettsområdet samt hänsynstagande till centrala icke planlagda 
områden enligt Tekniska nämndens yttrande. 
(Bilaga)  
 
§ 11    Dnr 2016/1   002  
Redovisning av delegationer     
Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. 
 
Beslut 
Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 12    Dnr 2016/01 m fl  
Anmälningsärenden 
1.  Vikariatsförordnande för Maria Klug som tf avdelningschef  
     för Persontransportavdelningen under tiden 2015-12-28--12-30 
   
2.  Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef  
     för Gatuavdelningen under tiden 2015-12-21--12-30 
 
3. Protokollsutdrag § 209 från Kommunfullmäktige angående 
    Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M),  
    Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat  
    Hässleholmen 
 
4. Protokollsutdrag § 218 från Kommunfullmäktige angående Svar på 
     motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Andersson (C); Lys 
     upp banvallen 
 
5. Protokollsutdrag § 220 från Kommunfullmäktige angående Svar på 
    motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar behövs 
    i Borås 
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6. Protokollsutdrag § 576 från Kommunstyrelsen angående Kvalitet- och 
    utveckling anmälningsärenden 
 
7. Protokollsutdrag § 393 från Samhällsbyggnadsnämnden angående 
    Ställplats för husbilar i centrala Borås  
 
8.  E-petition; Hundrastgård på Bråt 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 13     
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott 
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 8 december 2015. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna 
 
§ 14     
Protokoll från Tekniska nämnden   
Protokoll från Tekniska nämnden den 16 december 2015. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Rehnlund    
 
Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Raimon Tahvonen (S)  
       
      
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 februari 2016.  

 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
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