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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 25 augusti 2016: 
 

 
 
§ 77 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 78 Godkännande av föredragningslista 
 
§ 79 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 80 Ekonomi juli 2016 
  
§ 81 Rutin och ansvar för intern kontroll 
 
§ 82 Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2016 
                
§ 83  Svar på Remiss: Revidering av Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering 2016  
 
§ 84 Samråd för detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan,  
                   Borås Stad  
 
§ 85 Samråd om tillägg till detaljplan för Centrum, Östen 1, BT-huset, Borås Stad     
 
§ 86 Samråd för detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m fl, Skogsfrugatan,  
                   Borås Stad 
 
§ 87 Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Kv. Pallas-Höghuset,  
                   Borås Stad 
 
§ 88 Utvärdering Medborgardialog, Hallbergsplatsen 
 
§ 89 Redovisning av delegationer 
 
§ 90 Anmälningsärenden 
 
§ 91 Protokoll från Arbetsutskottet 2016-06-21 
 
§ 92 Protokoll från Tekniska nämnden 2016-06-30 
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Tid och Plats 
Kl 13.00 – kl 14.35  Tekniska nämndens Sessionssal 
  
 
Omfattning 
§ 77 - § 92 
 
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 
Jan Idehed (C)  
 
Ersättare 
Maria Hanafi (S), tjf för Ulf Samuelsson (S), § 77-§ 92, kl 13.00--14.35  
Helene Ernits (MP) 
Jasem Hardan (V) tjf för Tony Strandgård (SD), § 77-§ 92, kl 13.00--14.35   
Alexander Eliasson (M) 
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 
Margareta Nilsson Ekonomi- och IT-funktionen  
Lisbeth Rehnlund   sekreterare 
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§ 77 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Idehed (C) med Anja 
Liikaluoma (S) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 1 september 2016, kl 
14.00, på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 78 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns. 
 
§ 79  
Tekniska förvaltningen informerar   
Avdelningschef Alf Iwarson informerar från en dialog som varit med Medborgargruppen 
Norrby om bl a upprustning av Östgötagatan och fiberdragningarna i staden. 
Avdelningschef Olof Svensson informerar om Toaletterna i Stadsparken, trädgrenen som 
föll ned på restaurang Kökets uteservering, behov av kartläggning av träd i stadsmiljön och 
svanarna i Ramnasjön. 
Avdelningschef Christer Norberg informerar om Skolskjutsstarten.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
§ 80    Dnr 2016/2   061 
Ekonomirapport juli 2016 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse 11 augusti 2016 redogjort för det ekonomiska 
resultatet för juli 2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till 
handlingarna samt att överlämna resultatet juli 2016 till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  
(Bilaga)   
 
§ 81    Dnr 2016/610   068 
Rutin och anvisningar för intern kontroll 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för interna kontroll (KF 
2014-03-20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag 
ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna. Bifogat förslag till regler och anvisningar rörande intern kontroll beskriver 
nämndens ansvarsfördelning och arbetsgång genom både processer och arbetsflöden.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget avseende Tekniska nämndens regler 
och anvisningar för intern kontroll och översända dessa till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
(Bilaga) 
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§ 82    Dnr 2016/233   002  
Redovisning av inkomna Synpunkter januari-juni 2016  
Redovisning av inkomna synpunkter till  Synpunktshanterings systemet januari-juni 2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 83     Dnr 2016/562   002 
Svar på remiss. Revidering av Borås Stads Riktlinjer för 
alkoholservering 2016 
Alkohollagen ger i vissa fall ett utrymme för kommunerna att utveckla sin egen 
alkoholpolitik. Genom riktlinjerna kan kommunen informera om den lokala anpassningen 
till alkohollagen. Syftet med kommunala riktlinjer är att skapa förutserbarhet och 
likabehandling av inkomna ansökningar om tillstånd för servering och provsmakning. De 
gällande riktlinjerna beslutades i Kommunfullmäktige 2012 och de reviderade riktlinjerna 
avses gälla från och med 2017. 
Tekniska nämnden har med hänsyn till sitt ansvarsområde ingen erinran mot upprättat 
förslag utan tillstyrker detsamma. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Riktlinjer för alkoholservering 
2016. 
(Bilaga) 
 
§ 84    Dnr 2016/503   313 1    
Samråd för detaljplan för Sjöbo, del av Torp-Sjöbo 2:1, 
Gyllingstorpsgatan, Borås Stad 
Förslaget till har tagits fram för att fylla en del av behovet för LSS-boende. 
För att planförslaget ska vara flexibelt i en framtid med ändrade behov tillåter planen 
förutom bostadsändamål, skola och vård. Området som planlägges finns med i 
kommunens grönområdesplan och består i möjligheten till närrekreation.  Grönområdet 
bedöms inte så viktigt som spridningskorridor för djur. Behovet tillgodoses genom att 
lämna naturmarken runt området, vilket är viktigt vid framtida exploatering. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till detaljplan och tillstyrker 
densamma. 
(Bilaga)  
 
§ 85    Dnr 2016/553   313 1 
Samråd om tillägg till detaljplan för Centrum, Östen 1,  
BT-huset, Borås Stad  
Förslaget till detaljplan utgör ett tillägg till gällande detaljplan och innebär en påbyggnad av 
en våning på fastigheten Östen 1, Borås tidnings byggnad. Samt att bygga in arkaden längs 
Allégatan för att erhålla större lokalyta i byggnaden. 
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Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att erinra mot tillägget i 
detaljplanen. 
 
Beslut  
Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till detaljplan och tillstyrker 
densamma. 
(Bilaga) 
 
§  86    Dnr 2016/502   313 1 
Samråd för detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m fl, 
Skogsfrugatan, Borås Stad 
Förslaget till har tagits fram för att fylla en del av behovet för LSS-boende. 
För att planförslaget ska vara flexibelt i en framtid med ändrade behov tillåter planen 
förutom bostadsändamål, skola och vård. Bussvändplatsen som är befintlig och ska 
behållas planlägges som lokalgata. Området som planlägges finns med i kommunens 
grönområdesplan och består i möjligheten till närrekreation. Grönområdet bedöms inte så 
viktigt som spridningskorridor för djur att kommunen ska avstå från exploatering av 
området. En uppfattning som delas av Tekniska nämnden. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till detaljplan och tillstyrker 
densamma. 
(Bilaga)   
  
§ 87    Dnr 2016/601   313 1  
Samråd för detaljplan för del av Centrum, Kv Pallas-höghuset, 
Borås Stad 
I gällande detaljplan (P 1214) tillkommer 40 lägenheter ovanpå kvartershuset.  I det nya 
detaljplaneförslaget kommer även höghusdelen att kunna innehålla bostäder vilket är den 
stora skillnaden mot gällande plan. Övriga ändringar utgör justering av bygg-rätten för den 
befintliga parkeringsrampen och möjligheten till tekniska anläggningar under mark. 

Beslut 
Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till detaljplan och tillstyrker 
densamma. 
(Bilaga) 
 
§ 88    Dnr 2016/631   002 
Utvärdering Medborgardialog, Hallbergsplatsen   
Den 11 maj 2015 träffade politiker från Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska 
nämnden engagerade medborgare på Hallbergsplatsen för att samtala om platsens framtida 
utformning. Åsikterna som politikerna tog emot presenteras i ordmolnet, se bilaga. 
Ordmolnet ger en bild av vad de personer som deltog på dialogen vill se på platsen: ju 
större ordet är, desto fler gånger nämndes det till politikerna. 
 
Synpunkterna som lämnades till politikerna kommer att vägas in i det framtida arbetet med 
platsens utformning. 
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Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 89    Dnr 2016/1   002  
Redovisning av delegationer    
Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. 
 
Beslut 
Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 90    Dnr 2016/01 m fl  
Anmälningsärenden 
 
1.  Borås Stads Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över  
     Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
 
2.  Borås Stads Regler för upphandling 
 
3.  E-petition: Gång- och cykelbro över räls och landsväg i Fristad 
 
4.  Protokollsutdrag av § 16 från Kommunfullmäktige angående 
     Internationell policy för Borås Stad  
  
5.   Protokollsutdrag § 177 från Kommunfullmäktige angående  
      Revidering av Riktlinjer för resor 
 
6.  Protokollsutdrag § 189 från Kommunfullmäktige angående Svar på 
     motion av Mattias Karlsson (M) och Anette Carlsson (M): Tuffa tag 
     mot regeltrotset vid Borås sjöar 
 
7.  Protokollsutdrag § 352 Kommunfullmäktige angående Kommunens 
     Kvalitet i Korthet 2015-2016  
 
8. Protokollsutdrag § 354 från Kommunstyrelsen angående 
     Medborgarundersökning 2015-2016 
 
9.  Vikariatsförordnande för Maria Klug som tf avdelningschef för 
     Persontransportavdelningen under tiden 2016-07-04--07-22 
 
10. Vikariatsförordnande för Sven-Olof Östberg som tf avdelningschef för 
      Persontransportavdelningen under tiden 2016-07-25--08-05 
      
11. Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef för 
      Gatuavdelningen under tiden 2016-07-11--07-15 
 
 
12. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som tf avdelningschef för 
      Gatuavdelningen under tiden 2016-07-18--08-12 



 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdag 
 2016-08-25 

7 

 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 91     
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott 
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 21 juni 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 92     
Protokoll från Tekniska nämnden   
Protokoll från Tekniska nämnden den 30 juni 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 2 september 2016.  

 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
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