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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 25 maj 2016: 
 

 
 
§ 45 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 46 Godkännande av föredragningslista 
  
§ 47 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 48 Tertialuppföljning april 2016 
 
§ 49 Revisionsrapport – Borås Stads personalpolitik  
 
§ 50 Svar på motion angående Handlingsplan mot otrygghet! 
                
§ 51  Samråd för detaljplan för Dammsvedjan, kv Släpan 2, Borås Stad  
 
§ 52 Utvärdering av Grönområdesplan 2015  
 
§ 53 Svar på motion angående Alla goda ting äro tre     
 
§ 54  Utredning spår och leder 
 
§ 55 Rapport om antalet anvisad arbetskraft på Park- och skogsavdelningen 
 
§ 56 Revidering av Borås Stads Program för föräldrastöd 
 
§ 57 Redovisning av delegationer 
 
§ 58  Anmälningsärenden 
 
§ 59 Protokoll från Arbetsutskottet 2016-04-19 
 
§ 60 Protokoll från Tekniska nämnden 2016-03-23 
 
§ 61 Initiativärende från Alliansen angående Förslag på möjligheter att angöra 
                    toaletter vid lekplatsen och isbanan i Stadsparken 
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Tid och Plats 
Kl 13.00 – kl 16.30  Elite Stadshotell, Västerås 
 
Omfattning 
§ 45 - § 60 
 
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) 
Tony Strandgård (SD) 
Christina Zetterstrand (M) 
Thomas Strand (L) 
Jan Idehed (C)  
 
Ersättare 
Raimon Tahvonen (S)  
Helene Ernits (MP)  
Björn Qvarnström (SD) 
Saveta Olsén (M) 
Bengt Belfrage (C)  
Per-Olof Löfgren (KD) 
 
Övriga  
Gunnar Isackson   teknisk chef 
Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen 
Olof Svensson   avdelningschef Park- och skogsavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Iqbal Musaji  avdelningschef Upphandlingsavdelningen 
Lisbeth Rehnlund   sekreterare 
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Stadsträdgårdsmästare, Lars Wiberg, Park och natur i Västerås kommun, informerade 
Tekniska nämnden om visioner vid Resecentrum samt guidade en rundvandring i Västerås 
stadskärna. 
 
§ 45 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anja Liikaluoma (S) med  
Jan Idehed (C) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 2 juni 2016,  
kl 14.00, på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 46 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns: 
Teknisk chef Gunnar Isackson tar upp frågan om Tekniska nämnden ska ha Arbetsutskott 
eller Presidiemöten. 
Initiativärende från Alliansen angående Förslag på möjligheter att angöra toaletter vid 
lekplatsen och isbanan i Stadsparken. 
Jan Idehed (C) frågar angående gång- och cykelväg i Brämhults Kärras utförande 2016? 
Helene Ernits (MP) frågar om uppföljning av Hybergsvägen? 
Ulf Samuelsson (S) frågar om gång- och cykelväg mellan Aplared och Målsryd? 
Ulf Samuelsson (S) frågar varför antalet OSA-anställda har minskat? 
Kjell Hjalmarsson (MP) frågar om uppdraget att gräva ner Kungsleden? 
 
§ 47  
Tekniska förvaltningen informerar   
Fråga från Områdeschef kost, lokalvård och vaktmästeri från Stadsdelsförvaltning Väster 
angående ”Lyfta skolmatsfrågan bland politiker”. Frågan har skickats ut till Tekniska 
nämnden och Helene Ernits (MP) och Björn Qvarnström (SD) är intresserad att deltar i 
denna inbjudan. 
Avdelningschef Christer Norberg informerar om Taxiupphandlingen. 
Avdelningschef Olof Svensson informerar om stämning inför Vänersborgs Tingsrätt av 
Inger Berner angående skadestånd för miljöskada från Ramnaparkens fågelkoloni. 
Teknisk chef Gunnar Isackson tar upp frågan om Tekniska nämnden ska ha Arbetsutskott 
eller Presidiemöten? 
Jan Idehed (C) frågar angående gång- och cykelväg i Brämhults Kärras utförande 2016? 
Helene Ernits (MP) frågar om uppföljning av Hybergsvägen? 
Ulf Samuelsson (S) frågar om gång- och cykelväg mellan Aplared och Målsryd? 
Ulf Samuelsson (S) frågar varför antalet OSA-anställda har minskat? 
Kjell Hjalmarsson (MP) frågar om uppdraget att gräva ner Kungsleden? 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Helene Ernits (MP) och Björn Qvarnström (SD) deltar 
som representanter för Tekniska nämnden i inbjudan om att Lyfta skolmatsfrågan bland 
politiker. 
Tekniska nämnden återkommer vid nästa sammanträde med beslut om nämnden ska ha 
Arbetsutskott eller Presidiemöten. 
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Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågan från Jan Idehed (C) angående gång- och 
cykelvägen i Brämhults Kärras utförande 2016 att den ligger inte i tidsbestämt objekt i 
Cykelplanen. 
Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågan från Helene Ernits (MP) om uppföljning av 
Hybergsvägen att Trafikverket har tillskrivits i ärendet och svar har ännu inte kommit. 
Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågan från Ulf Samuelsson (S) om gång- och 
cykelväg mellan Aplared och Målsryd att det tas med i Cykelplanen. 
Avdelningschef Olof Svensson besvarar frågan från Ulf Samuelsson (S) angående antalet 
OSA-anställda har minskar det är för att några har fått anställningar. 
Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågan från Kjell Hjalmarsson (MP) att gräva ner 
Kungsleden, rapporten är under utarbetande hos Tekniska förvaltningens konsult. 
Tekniska nämnden lägger övrig information till handlingarna. 
 
§ 48    Dnr 2016/2   061 
Tertialuppföljning april 2016 
I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall resultatet för april 
2016 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 20 maj 2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till 
handlingarna samt överlämna resultatet april 2016 till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
(Bilaga) 
 
§ 49    Dnr 2015/1084   021  
Yttrande över revisionsrapporten ”Borås Stads personalpolitik” 
Tekniska nämnden ställer sig bakom Stadrevisionens bedömningar av förutsättningarna 
för att genomföra den personalpolitik som finns formulerad i det personalpolitiska 
programmet.  

Borås Stads lönepolitik är dåligt sammanhållen och lönenivåerna är inte konkurrens-
kraftiga, vilket gör det svårt att rekrytera, behålla personal inom vissa kategorier, vilket är 
en förutsättning för förvaltningarna, i längden, ska kunna genomföra sina uppdrag. Dessa 
svårigheter har Tekniska förvaltningen direkt erfarenhet av. Tekniska nämnden delar 
Stadsrevisionens syn på utveckling av en långsiktigt hållbar lönepolitik där  
Kommunstyrelsen anger ramarna för lönesättning och löneöversyner och nämnderna, som 
har bästa kunskapen om marknadslöneläget för de aktuella personalgrupperna, ansvarar 
för lönebesluten utifrån sin budget.  
 
Tekniska nämnden anser att genomförandet av en enhetlig personalpolitik kräver en större 
tydlighet när det gäller roller, ansvar och befogenheter. Därtill krävs tillräckliga resurser för 
såväl Stadskansliet som förvaltningarna, för att man ska kunna arbeta strategiskt och 
långsiktigt med genomförandet av personalpolitiken.  
 
Tekniska nämnden anser att det är av största vikt att beakta Stadsrevisionens granskning 
och utifrån dess slutsatser, vidta de åtgärder som krävs, för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar att i praktiken genomföra den personalpolitik som på ett bra och ambitiöst 
sätt beskrivs i det personalpolitiska programmet. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna yttrande över revisionsrapporten ”Borås Stads 
personalpolitik” som Tekniska nämndens yttrande till Stadsrevisionen. 
(Bilaga) 
 
§ 50     Dnr 2016/404   002 
Svar på motion angående Handlingsplan mot otrygghet! 
Nya Moderaterna föreslår i motionen att ett uppdrag ges till Fritids- och 
Folkhälsonämnden att ta fram förslag till handlingsplan mot otrygghet innehållande en 
ansvarsfördelning inom och utom kommunen, konkreta åtgärder samt de insatser som 
olika aktörer kan bidra till. 

Sedan motionen lämnades till Kommunfullmäktige har en samverkansöverenskommelse 
träffats mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås som innehåller 
en åtgärdsplan med ansvarsfördelning mellan parterna. 

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har också i samverkan med berörda parter tagit fram 
Riktlinjer för trygghetsvandringar i Borås Stad som syftar till att behandla trygghetsfrågor 
på likartat sätt i stadsdelarna. Vandringarna är riktade till boende, föreningar, byalag, 
nätverk, bostadsbolag m.fl. Aktiviteterna följs årligen upp i lokala brottsförebyggande råd 
(BRÅ). 

Såvitt Tekniska nämnden kan bedöma finns den handlingsplan som efterfrågas i motionen 
redan på plats. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 30 juni 
2016. 
 
§ 51    Dnr 2016/382   313 1    
Samråd för detaljplan för Dammsvedjan, kv Släpan 2, Borås 
Stad 
Förslaget till detaljplan medger att på den befintliga fastigheten Släpan 2 på Dammsvedjan 
bygga 26-28 nya bostäder. Utöver bostadsändamål medger planen även möjlighet till  
handel, service och samlingslokaler på bottenvåningen. Nuvarande användning i gällande  
plan anger kvartersmark för handelsändamål som alltså nu ändras enligt ovan.  
 
Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till detaljplan och tillstyrker densamma.  
 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar tillstyrker upprättat förslag till detaljplan. 
(Bilaga)  
 
§ 52    Dnr 2016/359   341 
Utvärdering av Grönområdesplan 2015  
Kommunfullmäktige antog en Grönområdesplan 2014. I planen finns en åtgärdslista för 
att värna och utveckla stadens gröna ytor. Listan är uppdelad på ansvariga nämnder. 
Kommunstyrelsen ska årligen följa upp arbetet. Respektive nämnd ska redovisa vilka 
åtgärder som är genomförda och en lägesbedömning av de åtgärder som ännu inte är 
genomförda.  
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Tekniska nämnden bedömer att de åtaganden som nämnden ansvarar för kommer att bli 
klara inom utsatt tid. Med undantag för inventeringen av kommunalt ägda grönytor där 
mycket av arbetet kvarstår och befintliga underlag bedöms bristfälliga. Inför det 
kommande utvecklingsarbetet finns några områden där nya åtgärder och löpande 
uppdatering behövs med anledning av den ökade takten för bostadsbyggande.  
 
Beslut  
Tekniska nämnden beslutar att redovisa bilagd uppföljning av Grönområdesplan 2015. 
(Bilaga) 
 
§  53    Dnr 2016/435   384 
Motion: Alla goda ting äro tre 
Nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen från 
Centerpartiet föreslås ”Anlägg en bastu-bad- och friskvårdsanläggning – modell 
Kypeanläggningen – vid Byttorpsjöns strand i anslutning till Byttorps IF:s klubbstuga”.   

Tekniska nämnden är positiv till att utöka med en anläggning för friluftsliv i de västra 
delarna av Borås. 

Området runt Kolbränningen (Byttorpssjön) är ett mycket viktigt område för såväl 
rekreation och friluftsliv som för dess naturvärden. Under 2016 har flera åtgärder utförts 
runt sjön. Tekniska förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen har gjort dessa 
åtgärder tillsammans och i samråd med Miljöförvaltningen. 

På dessa åtgärder och på byggnationen i den västra delen har det kommit många 
synpunkter såväl positiva som negativa. 

Nämnden vill värna området runt sjön och anser att en anläggning för friluftsliv enligt 
motionen, måste placeras i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga. 
 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka motionen under förutsättning att anläggningen 
placeras i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga. 
(Bilaga)   
  
§ 54    Dnr 2016/481   680  
Utredning Spår och leder 
Friluftliv och rekreation är en betydelsefull fritidssysselsättning för många barn och vuxna, 
i organiserad eller oorganiserad form. Frilufts- och rekreationsområden kan öka den 
fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Frilufts- 
och rekreationsområdena ger möjligheter för människor att mötas på lika villkor, vilket 
skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. 

 
”Utredningen spår och leder 2015-2016” utgår bland annat från de tio nationella målen för 
friluftslivspolitiken, det övergripande nationella folkhälsomålet och målområdet Fysisk 
aktivitet, samt Borås Stads välfärdsbokslut. Utredningen täcker hela kommunen och 
bygger på en inventering av befintliga motionsspår och vandringsleder. Hänsyn har också 
tagits till Borås Stads olika styrdokument och handlingsplaner, som på något sätt berör 
området friluftsliv. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna ”Utredning spår och leder 2015-2016” med 
bilaga 1-4. 
 
Utredning Spår och leder 2015-2016 skall fungera som ett underlag i budgetarbetet och 
som ett hjälpmedel när arbeten prioriteras under de kommande åren. Ansvarig nämnd 
skall inte genomföra investeringar innan ekonomi och skötselansvarig finns för den fortsatta 
driften.   
 
Tekniska nämnden beslutar dessutom att: 
Föreslå Kommunfullmäktige att ta fram en kommunal friluftsplan för Borås Stad. Målen 
i denna friluftsplan bör baseras på de 10 nationella friluftsmålen. 
Utreda frågan om Borås Stads frilufts- och rekreationsområden kan göras om till 
naturreservat med inriktning rekreation, detta för att säkerställa skydd mot 
framtida byggnationer och vägdragningar. 
(Bilaga) 
 
§ 55     
Rapport om antalet anvisad arbetskraft på Park- och 
skogsavdelningen  
Rapport om antaletanvisad arbetskraft på Park- och skogsavdelningen. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 56    Dnr 2016/431   002 
Revidering av Borås Stads Program för föräldrastöd 
Borås Stad ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med barn i 
åldern 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda 
relationer med sina barn. 
 
Stödet ska vara likvärdigt och långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås 
Stads olika verksamheter. En viktig del är att samarbeta med andra aktörer. Det 
gäller främst  
Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och 
idéburna sektorerna kan vara kompletterande aktörer. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden har inget att erinra mot gjorda revidering av Borås Stads 
Program för föräldrastöd. 
(Bilaga) 
 
§ 57    Dnr 2016/1   002  
Redovisning av delegationer    
Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive 
trafikärenden. 
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Beslut 
Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 58    Dnr 2016/01 m fl  
Anmälningsärenden 
1. Protokollsutdrag § 84 från Kommunfullmäktige angående Förslag till ny 
   nämndorganisation. 
 
2. Protokollsutdrag § 85 från Kommunfullmäktige angående Förslag till nya  
   reviderade reglementen med anledning av organisationsöversyn. 
 
3. Protokollsutdrag § 90 från Kommunfullmäktige angående Definition av upp- 
    handlande myndigheter och förändring av tidigare fastställda beloppsgränser för 
    direktupphandling. 
  
4.  Protokollsutdrag § 91 från Kommunfullmäktige angående Ställplats för husbilar 
     i centrala Borås. 
 
5.  Protokollsutdrag § 117 från Kommunfullmäktige angående Internhyra  
    – förslag till ett nytt system. 
 
6. Protokollsutdrag § 124 från Kommunfullmäktige angående Svar på  
    motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om iordningställande av beachvollyplan i  
    Stadsparken för att främja ungas hälsa. 
 
7. Protokollsutdrag § 123 från Kommunstyreslen angående Kvalitet- och utveckling. 
 
8.  Protokollsutdrag § 146 från Kommunstyrelsen angående Nytt 
     ärendehanteringssystem. 
 
9.  E-petition: Cykelbana mellan Viskafors och Seglora. 
 
10. E-petition: Pendelparkering vid Viskafors Station. 
 
11. Skrivelse från Ekonomistyrning angående Kommunstyrelsen har beslutat om 
     regler för internhyra. 
 
12. Skrivelse från Kommunstyrelsen 2016-03-09 angående Redovisning av  
     Borås Stads inkomna synpunkter januari-december 2015. 
 
13. Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef för  
     Gatuavdelningen under tiden 2016-05-16--05-20. 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
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§ 59     
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott 
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 19 april 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 60     
Protokoll från Tekniska nämnden   
Protokoll från Tekniska nämnden den 25 februari 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 61    Dnr 2016/506   363  
Initiativärende från Alliansen angående förslag på möjligheter 
att angöra toaletter vid lekplatsen och isbanan i Stadsparken 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ärendet tas upp vid nästa sammanträde den 30 juni 
2016. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
   
 
Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Anja Liikaluoma (S)  
       
     
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 juni 2016.  
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
 
 
 


	TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL
	Tid och Plats Kl 13.00 – kl 16.30  Elite Stadshotell, Västerås  Omfattning
	Närvarande:
	Ordinarie ledamöter
	Ersättare
	Övriga  Gunnar Isackson   teknisk chef Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen Olof Svensson   avdelningschef Park- och skogsavdelningen

	Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen Iqbal Musaji  avdelningschef Upphandlingsavdelningen Lisbeth Rehnlund   sekreterare


