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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 23 mars 2016: 
 

 
 
§ 29 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 30 Godkännande av föredragningslista 
  
§ 31 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 32 Mångfaldsinformation för bättre integration och mot främlingsfientlighet och 

fördomar, Bukurie Haxhimehmedi, Arbetslivförvaltningen 
 
§ 33 Ekonomirapport februari 2016  
 
§ 34 Gång- och cykelväg samt belysning längs Dammgatan  
 
§ 35 Trafiksituationen skolväg Gustav Adolfsgatan, E-petition   
                    
§ 36  Initiativärende från Alliansen angående trafiksituationen på Hybergsvägen  
 
§ 37 Kartläggning inför ”Borås Stads kommande handlingsplan för  

Jämställdhet 2016-2018”  
 
§ 38 Utvärdering av 2015 ”Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016”     
 
§ 39  Information från PLUPP-samtal (Planerings- och uppföljningssamtal) 
 
§ 40 Studieresa för Tekniska nämnden 25-26 maj 
 
§ 41 Redovisning av delegationer 
 
§ 42  Anmälningsärenden 
 
§ 43 Protokoll från Arbetsutskottet 2016-02-16 
 
§ 44 Protokoll från Tekniska nämnden 2016-02-25 
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Tid och Plats 
Kl 13.00 – kl 16.15  Tekniska nämndens Sessionssal 
 
Omfattning 
§ 29 - § 44 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande 
Oliver Öberg (M)   1:e vice ordförande 
Kjell Hjalmarsson (MP)    2:e vice ordförande 
Ulf Samuelsson (S) 
Anja Liikaluoma (S) 
Thomas Strand (L) 
Jan Idehed (C) 
Tony Strandgård (SD)  
 
Ersättare 
Raimon Tahvonen (S)  
Maria Hanafi (S), t o m kl 15.45, § 29-§ 39 
Helene Ernits (MP)  
Björn Qvarnström (SD) 
Alexander Eliasson (M), tjg för Christina Zetterstrand (M), fr o m kl 13.00-16.15, § 29-§ 44  
Bengt Belfrage (C)  
Per-Olof Löfgren (KD) 
 
Övriga  
Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Iqbal Musaji  avdelningschef Upphandlingsavdelningen 
Kristina Nyström Svensson chef för Personal- och kommunikationsfunktionen 
Bukurie Haxhimehmedi Arbetslivsförvaltningen, § 31 
Jan-Åke Claesson enhetschef Trafikenheten, § 36 
Lisbeth Rehnlund   sekreterare 
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§ 29 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Idehed (C) med 
Ulf Samuelsson (S) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 31 mars  
2016, kl 12.00, på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 30 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 31  
Mångfaldsinformation för bättre integration och mot 
främlingsfientlighet och fördomar   
Mångfaldsutvecklare Bukurie Haxhimehmedi, Arbetslivsförvaltningen, informerar om   
Mångfaldsinformation för bättre integration och mot främlingsfientlighet och fördomar.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 32 
Tekniska förvaltningen informerar 
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om planer för åtgärder för Lars Kaggsgatan, 
planerat informationsmöte om byggstart för Västerlånggatan och uppstart för 
sandsopning. 
Avdelningschef Christer Norberg informerar om överklagandet av del av 
Skolskjutsupphandlingen och informerar om problem med taxiresor och skolresor. 
Avdelningschef Iqbal Musaji informerar om direktupphandling av bränsle HVO. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 33    Dnr 2016/3   061  
Ekonomirapport februari 2016 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 mars 2016 redogjort för det ekonomiska 
resultatet februari 2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till 
handlingarna samt och överlämna resultat februari 2016 till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
(Bilaga) 
 
§ 34     Dnr 2015/1109   331 3  
Gång- och cykelväg samt belysning längs Dammgatan i 
Brämhult 
Tekniska nämnden har erhållet en begäran från Stadsdel Öster om utbyggnad av belyst 
gång- och cykelväg utmed Dammgatan mellan Kyrkvägen och Kyllaredsmotet. 
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Tekniska nämnden kan konstatera att vid anläggandet av Kyllaredsmotet gjordes en gång- 
och cykelväg från motet till Flädergatan vilket då bedömdes tillgodose trafiksäkerhets-
behovet för de oskyddade trafikanterna mellan Sörmarken och Brämhult. Sedan dess har 
Brämhults Kärraområdet tillkommit varvid Tekniska nämnden har kompletterat med en 
gång- och cykelbana mellan Kyrkvägen och det nya bostadsområdet. 

I det förslag till cykelplan som Tekniska nämnden nyligen haft på remiss finns en gång- 
och cykelbana med utmed aktuell sträckning. Tidpunkten för utbyggnad är beroende av 
tilldelning av investeringsmedel och kan idag inte anges. Prioritering av projektet kan 
komma att påverkas av ytterligare exploatering utmed Dammgatan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden får meddela att efterfrågad utbyggnad av cykelbana längs Dammgatan 
finns med i förslaget till cykelplan som nyligen varit utsänt på remiss. Tidpunkten för 
utbyggnad är beroende av tilldelning av investeringsmedel och kan idag inte anges. 
(Bilaga) 

 
§ 35    Dnr 2016/819   331 15    
E-petition: Trafiksituationen Skolväg Gustav Adolfsgatan 
Tekniska nämnden har erhållet en begäran av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed 
Gustav Adolfsgatan i form av e-petition. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar Tekniska förvaltningen fullföljer planeringen för år 2016 på 
Gustav Adolfsgatan. 
(Bilaga)  
 
§ 36    Dnr 2016/330   331 15 
Initiativärende från Alliansen ”Förbjud tung trafik på 
Paradisvägen/Hybergsvägen” samt tilläggsskrivelse från 
Röd/Gröna gruppen  
Paradisvägen/Hybergsvägen (väg 1800) är i stort behov av en upprustning, vilket vi från 
tid till annan uppmärksammas på av engagerade boråsare. Allianspartierna har tidigare 
påtalat vikten av att lyfta fram behovet av årgärder på vägen till ansvarig väghållare, som är 
Trafikverket. Borås Stad har framfört till Trafikverket att vägen behöver åtgärder både 
mot Sparsör men också mot Hässleholmen. 
 
Väg 1800 är viktig för Borås av flera skäl. Vi ska bygga en ny förskola i Sparsör, vid 
Paradisvägen, vi ska bygga villor i Sparsör och vi vill ha en säker trafiksituation för alla 
som rör sig på vägen. Här måste Borås Stad och Trafikverket tillsammans gå fram för att 
finna bra åtgärder som kan åtgärda de mer akuta problemställningarna som finns. En 
lösning som snabbt kan förbättra förhållandena är att förbjuda tung genomfartstrafik. 
Utan stora lastbilar skulle vägen bli något säkrare, för alla parter. 
 
Allianspartierna i Tekniska nämnden föreslår mot bakgrund av ovan att förvaltningen 
uppdras agera för att förbjuda tung genomfartstrafik på vägen. 
 
Vi i Röd/Gröna gruppen ställer oss bakom Alliansens initiativärende men vill ha ett tillägg 
till ärendet! Som tillägg vill vi att man även tar med sträckorna Sörbo-Brämhult och 
Gingri-Rångedala! Nämnda sträckor är hårt trafikerade och vägarna är undermåliga! Vi ser 
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det som viktigt att Trafikverket ser helheten!  
 
Beslut  
Tekniska nämnden beslutar följande: 
Tekniska förvaltningen uppdras att tillskriva Trafikverket i Alliansgruppens 
initiativärende angående Paradisvägen/Hybergsvägen. 
 
Tekniska förvaltningen uppdras att tillskriva Trafikverket i den Röd/Gröna gruppens 
tilläggsskrivelse angående sträckorna Sörbo-Brämhult och Gingri-Rångedala. 
(Bilaga) 
 
§  37    Dnr 2015/1115   002 
Kartläggning inför ”Borås Stads kommande handlingsplan för 
Jämställdhet 2016-2018” 
Tekniska nämnden har kartlagt jämställdhetsarbetet inom Tekniska förvaltningen. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända redovisad kartläggning av jämställdhetsarbetet 
inom Tekniska förvaltningen till Stadskansliet. 
(Bilaga)   
  
§ 38    Dnr 2015/1113   021  
Utvärdering av Plan för lika rättigheter och möjligheter  
2014-2016 
Tekniska förvaltningen har utvärdrat de mål och åtgärder som tagits upp i Plan för lika 
rättigheter och möjligheter 2014-2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar godkänna Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-
2016 samt översända planen till Kommunstyrelsen. 
(Bilaga) 
 
§ 39     
Information från PLUPP-samtal (Planerings- och 
uppföljningssamtal)  
Teknisk chef Gunnar Isackson informerar från PLUPP-samtal (Planerings- och 
uppföljningssamtal) den 22 mars 2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 40     
Studieresa för Tekniska nämnden 25-26 maj 2016 
Teknisk chef Gunnar Isackson informerar om Tekniska nämndens studieresa. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 41    Dnr 2016/1   002  
Redovisning av delegationer     
Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. 
 
Beslut 
Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 42    Dnr 2016/01 m fl  
Anmälningsärenden 
   1.  Protokollsutdrag § 33 från Kommunfullmäktige angående  
       Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts i Borås 
 
  2.  Protokollsutdrag § 37 från Kommunfullmäktige angående 
      Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C); Ställ högre 
      krav vid livsmedelsupphandling 

3. Protokollsutdrag § 47 från Kommunfullmäktige angående Svar på motion av Anna 
Christensen (M): Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad 

 
4. Protokollsutdrag § 52 från Kommunfullmäktige angående Svar på motion av Lennart 

Andreasson (V) om kommunala vattenhål 
 

5. Protokollsutdrag § 55 från Kommunfullmäktige angående Svar på motion av Fredrich 
Legnemark (V) och Ida Legnemark (V); Bredda Borås matutbud 

 
6. Protokollsutdrag § 7 från Arvodesdelegationen angående Fråga om rätt till ersättning 

för förlorad arbetsinkomst för ordförande/vice ordföranden för 
justeringssammanträde (förrättning) 

 
7. Protokollsutdrag § 10 från Arvodesdelegationen angående Framställan från Oliver 

Öberg 
 
8. Vikariatsförordnande för Kent Claesson tf avdelningschef park- och 

skogsavdelningen under tiden 2016-03-17--04-02. 
  
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 43     
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott 
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 16 februari 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 44     
Protokoll från Tekniska nämnden   
Protokoll från Tekniska nämnden den 25 februari 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
   
 
Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C)  
       
    
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 april 2016.  
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
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