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Tid och Plats
Kl 13.00 – kl 19.10

Tekniska nämndens Sessionssal

Omfattning
§ 62 - § 76
Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Oliver Öberg (M)
Kjell Hjalmarsson (MP)
Anja Liikaluoma (S)
Tony Strandgård (SD)
Christina Zetterstrand (M)
Jan Idehed (C)

ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare
Raimon Tahvonen (S), tjg för Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Helene Ernits (MP)
Jasem Hardan (V), tjg för Ulf Samuelsson (S)
Björn Qvarnström (SD)
Alexander Eliasson (M), tjg för Thomas Strand (L)
Saveta Olsén (M)
Bengt Belfrage (C)
Övriga
Gunnar Isackson
Alf Iwarson
Olof Svensson
Christer Norberg
Margareta Nilsson
Maria Albertsson
Lisbeth Rehnlund

teknisk chef
avdelningschef Gatuavdelningen
avdelningschef Park- och skogsavdelningen
avdelningschef Persontransportavdelningen
Ekonomi- och IT-funktionen
trafikingenjör, § 64
sekreterare
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§ 62
Upprop och val av justeringsmän och justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Zetterstrand (M) med
Tony Strandgård (SD) som ersättare. Justeringen äger rum tisdagen den 5 juli 2016,
kl 13.30, på Tekniska förvaltningen.

§ 63
Godkännande av föredragningslista

Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns.

§ 64
Cykelplan 2016-2017

Dnr 2015/929 331 3

Borås Stad har som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant och för att nå dit
krävs det att flera åtgärder genomförs. Åtgärderna gäller både cykelinfrastruktur och
service för att få attitydförändringar hos människor i allmänhet. Dessa åtgärder har nu
samlats i en cykelplan för att möjliggöra ett mer stukturerat arbete på området.
Syftet är att ge bättre förutsättningar för att utveckla Borås som cykelstad. Cykelplanen
ska utgöra ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås
Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken. Genom ett förbättrat
cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och informera invånarna till
förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som transportmedel. Detta
bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.
Borås Stad har sedan 2010 i olika omgångar arbetat med att ta fram en uppdaterad
cykelplan. I samband med att Tekniska förvaltningen i november 2014 fick ansvar för
mobilitetsarbetet i kommunen fick förvaltningen också i uppdrag att ta fram en ny
cykelplan. Planen är upprättad enligt Borås Stads styrdokument och har varit utsänt på
remiss från december 2015 till och med februari 2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända ”Cykelplan 2016 – 2017” till
Kommunfullmäktige för antagande.
Redaktionella ändringar ska göras enligt påpekande från Kjell Hjalmarsson (MP).

(Bilaga)

§ 65
Dnr 2016/IN0025
Tilldelning av Taxiupphandling för skolskjuts
Avdelningschef Christer Norberg informerar om tilldelning av Taxiupphandling för
skolskjuts.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela Borås Taxi AB uppdraget för
Taxiupphandlingen för skolskjuts under läsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt att
Tekniska nämnden att uppdrar åt Tekniska förvaltningen att tillsända Borås Taxi AB
tilldelningsbesked rörande upphandling av Taxiupphandlingen för skolskjuts.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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§ 66
Tekniska förvaltningen informerar

Avdelningschef Christer Norberg informerar om Skolskjuts/kommunikationsklasser.
Chef för Ekonomi- och IT-funktionen Margareta Nilsson informera från en träff med
Stadsrevisorerna.
Avdelningschef Alf Iwarson informerade om ställplats för husbilar.
Oliver Öberg (M) frågar om en artikel i Borås Tidning angående träden på Allégatan?
Oliver Öberg (M) frågar om vi ska anställa en Stadsträdgårdsmästare?
Beslut

Tekniska nämnden är positiva till ett upplägg med att kommunikationsklasserna körs i
skolskjutsenhetens regi. Tekniska nämnden beslutar att lägga övrig information till
handlingarna.
Frågorna från Oliver Öberg (M) besvarades av teknisk chef Gunnar Isackson.
§ 67
Dnr 2016/506 363
Svar på Initiativärende Förslag på möjligheter att angöra
toaletter vid lekplatsen och isbanan i Stadsparken

Stadsparken är som beskrivs den mest besökta platsen i Borås.
Det och att det gröna får en allt mindre del av Stadsparken innebär att stor försiktighet
måste råda med nya anläggningar i parken.
Tekniska förvaltningen håller med om att det finns ett behov av fräscha toaletter i
anslutning till lekplatsen och isbanan.
För att klara detta behov byggdes en allmän toalett i Orangeriet. Nu inför en omstart är
det viktigt att även den allmänna toaletten fungerar tillsammans med verksamheten i
Orangeriet. Detta får utredas i samarbete mellan flera förvaltningar;
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
Yrkande
Ordförande Oliver Öberg (M) yrkar bifall till Allianspartiernas förslag till beslut.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut är:
För att klara detta behov byggdes en allmän toalett i Orangeriet. Nu inför en omstart är
det viktigt att även den allmänna toaletten fungerar tillsammans med verksamheten i
Orangeriet. Detta får utredas i samarbete mellan flera förvaltningar;
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
Allianspartiernas förslag till beslut:
Då Tekniska nämnden anser att de toaletter som finns i Orangeriet är för få och ger källa
till irritation mellan restaurangen och allmänheten så anser nämnden att det behövs
ytterligare toaletter där allmänheten skall kunna ha tillträde utan att behöva gå genom
restaurangen. Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar lösa problemet.
Propositionsordning
Ordföranden Oliver Öberg (M) ställer proposition om Tekniska nämnden ska besluta för
Allianspartiernas förslag eller om Tekniska nämnden ska besluta enligt Tekniska
förvaltningens förslag.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar enligt Allianspartiernas förslag som lyder:
Då Tekniska nämnden anser att de toaletter som finns i Orangeriet är för få och ger källa
till irritation mellan restaurangen och allmänheten så anser nämnden att det behövs
ytterligare toaletter där allmänheten skall kunna ha tillträde utan att behöva gå genom
restaurangen. Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar lösa problemet.

(Bilaga)

§ 68
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, förening-ar,
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.
Yrkande
Ordförande Oliver Öberg (M) yrkar bifall till Allianspartiernas förslag.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut är Tekniska nämnden bedömer att den
handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner som efterfrågas finns i
den samverkansöverenskommelse som träffats mellan Borås stad och polismyndigheten i
december 2015.
Allianspartiernas förslag till beslut:
Tekniska nämnden bedömer att den handlingsplan mot otrygghet, i enlighet med
motionens intentioner, som efterfrågas ännu inte finns i Borås. Ett första steg är taget
genom åtgärdsplanen kopplad till den samverkans överenskommelse som träffats mellan
Borås Stad och Polismyndigheten i december 2015. Till denna åtgärdsplan behöver även
övriga aktörers arbete med trygghetsfrämjande åtgärder kopplas samman till en enda
handlingsplan för Borås.
Propositionsordning
Ordföranden Oliver Öberg (M) ställer proposition om Tekniska nämnden ska besluta för
Allianspartiernas förslag eller om Tekniska nämnden ska besluta enligt Tekniska
förvaltningens förslag.
Ordföranden Oliver Öberg (M) finner att Tekniska nämnden beslutar enligt
Allianspartiernas förslag.

Beslut
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Tekniska nämnden beslutar enligt Allianspartiets förslag som lyder:
Tekniska nämnden bedömer att den handlingsplan mot otrygghet, i enlighet med motionens
intentioner, som efterfrågas ännu inte finns i Borås. Ett första steg är taget genom
åtgärdsplanen kopplad till den samverkans överenskommelse som träffats mellan Borås
Stad och Polismyndigheten i december 2015. Till denna åtgärdsplan behöver även övriga
aktörers arbete med trygghetsfrämjande åtgärder kopplas samman till en enda
handlingsplan för Borås.
Tekniska nämnden bifaller motionen.

(Bilaga)

§ 69
Dnr 2016/330 331 15
Trafiksituationen längs väg 1800, Paradisvägen

Tekniska nämnden gav i mars 2016 förvaltningen i uppdrag att tillskriva Trafikverket för
att påtala de brister som föreligger vad avser trafiksäkerheten längs väg 1800/1795.
Skrivelse insändes i april från Tekniska förvaltningen som Trafikverket besvarade i maj
2016.
Tekniska förvaltningen anser att detta svar från Trafikverket bör bemötas för att klargöra
ansvarsroller vad det gäller bl. a prioritering inom respektive väghållningsområden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att upprätta svar på
Trafikverkets skrivelse i frågan.
(Bilaga)

§ 70
Ekonomirapport maj 2016

Dnr 2016/2 061

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 14 juni 2016 redogjort för det ekonomiska resultatet
för maj 2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till
handlingarna samt att överlämna resultatet maj 2016 till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.

(Bilaga)

§ 71
Budget 2017

Dnr 2016/544 061 1

Genomgång och diskussion rörande framtagetförslag till Budget för år 2017. Margareta
Nilsson chef för Ekonomi- och IT-funktionen informerar om kompletteringar och
förutsättningar. Avdelningscheferna går igenom respektive verksamhetför år 2017.
Beslut

Allianspartierna yrkar på att 3 miljoner kronor till toaletter i anslutning till lekplats och
isbana i Stadsparken ska inarbetas i Tekniska nämndens investeringsbudget för 2017.
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka framlagt budgetförslag avseende Tekniska
nämndens verksamhet för år 2017 med ovanstående tillägg och översända den till
Kommunstyrelsen. (Bilaga)
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Redovisning av delegationer
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Dnr 2016/1 002

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

Delegationsredovisningen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 73
Anmälningsärenden

Dnr 2016/01 m fl

1. Protokollsutdrag § 108 från Kommunfullmäktige angående
Personalekonomisk redovisning för 2015.
2. Protokollsutdrag § 147 från Kommunfullmäktige angående
Upphandlingsregler.
3. Protokollsutdrag § 152 från Kommunfullmäktige angående Svar
på motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders
Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet, del II.
4. Protokollsutdrag § 153 från Kommunfullmäktige angående Svar
på motion från Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S); Let`s
dance.
5. Protokollsutdrag § 161 från Kommunfullmäktige angående Svar på
motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna
Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid upphandling.
6. Protokollsutdrag § 162 från Kommunfullmäktige angående Svar på
motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social hänsyn vid upphandling!
7. Protokollsutdrag § 163 från Kommunfullmäktige angående svar på
motion av Anette Carlsson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist
(M); Sanering av klotter inom 24 timmar.
8. Protokollsutdrag § 298 från Kommunstyrelsen angående Plan för att
motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
9. Skrivelse 2016-05-30 angående Intern kontrollplan 2016 samt
redovisning av intern kontroll 2015.
10. Revisionsberättelse för Tekniska nämnden år 2015.
11. Vikariatsförordnande för Peter Rudén som tf avdelningschef för
Park- och skogsavdelningen under tiden 2016-06-20--06-23.
12. Vikariatsförordnande för Olof Svensson som tf teknisk chef under
tiden 2016-07-11--08-12.
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13. Vikariatsförordnande för Elisabeth Sundqvist som tf enhetschef
för Persontransportavdelningen under tiden 2016-05-30--06-10.
14. Vikariatsförordnande för Martin Perlstedt som tf avdelningschef
för Upphandlingsavdelningen under tiden 2016-06-06--07-01.
15. Vikariatsförordnande för Mustafa Sarioglu som tf avdelningschef
för Upphandlingsavdelningen under tiden 2016-07-04--08-05.
16. Vikariatsförordnande för Jimmy Langguth som tf avdelningschef
för Upphandlingsavdelningen under tiden 2016-08-08--08-10.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 74
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 17 maj 2016.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 75
Protokoll från Tekniska nämnden

Protokoll från Tekniska nämnden den 25 maj 2016.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 76
Kurser/Konferenser

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare har kongress i Katrineholm den 24-26 augusti
2016.
Persontrafik konferens är i Göteborg den 18- 20 oktober 2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att följande deltagare kommer att delta i Stadsträdgårdsmästare
kongressen i Katrineholm är Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Christina Zetterstrand
(M) och Björn Qvarnström (SD), ersättare är Raimon Tahvonen (S).
Tekniska nämnden beslutar att följande deltagare kommer att delta i Persontrafik
kongressen i Göteborg är Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Oliver Öberg (M), Saveta
Olsén (M) och Tony Strandgård (SD), ersättare är Raimon Tahvonen.
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Ordföranden Oliver Öberg (M) tillönskar 2:e vice ordföranden, samtliga ledamöter, ersättare
och tjänstemän en trevlig sommar.
2:e vice ordföranden Kjell Hjalmarsson (MP) tillönskar ordföranden, samtliga ledamöter,
ersättare och tjänstemän en trevlig sommar.
Vid protokollet

Lisbeth Rehnlund
Justeras

Oliver Öberg (M)

Christina Zetterstrand (M)

Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 juli 2016.

Lisbeth Rehnlund

