PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-29

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL
Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde
den 29 september 2016:

§ 93

Upprop och val av justeringsmän och justering

§ 94

Godkännande av föredragningslista

§ 95

Tekniska förvaltningen informerar

§ 96

Ekonomi rapport augusti 2016, Tertial 2

§ 97

Tertial 2, Miljörapport

§ 98

Svar på motion; TRÄD in i en vacker stad!

§ 99

Samråd för detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m fl, Sjöboskolan,
Borås Stad

§ 100

Redovisa kostnadsöversyn inom Persontransportavdelningen

§ 101

NKI-undersökning för Särskoleskjutsar

§ 102

Svar på Motion; Borås Stad – en Fairtrade City som bojkottar varor
producerade på ockuperad mark

§ 103

Inrättande av Presidium för Tekniska nämnden

§ 104

Remiss: Överenskommelse i Borås mellan de Idéburna organisationerna
och Borås Stad

§ 105

Information från PLUPP-samtal (Planerings- och uppföljningssamtal)

§ 106

Redovisning av delegationer

§ 107

Anmälningsärenden

§ 108

Protokoll från Arbetsutskottet 2016-08-16

§ 109

Protokoll från Tekniska nämnden 2016-08-25

§ 110

Initiativärende från Alliansen angående Nya parkering- och avlastningsmöjligheter på Åsbogatan

§ 111

Initiativärende från Oliver Öberg (M) angående Hur har ärendehanteringen
gällande näridrottsplatsen i Hulta egentligen gått till?
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Tid och Plats
Kl 13.00 – kl 16.55

Tekniska nämndens Sessionssal

Omfattning
§ 93 - § 111
Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Oliver Öberg (M)
Kjell Hjalmarsson (MP)
Anja Liikaluoma (S)
Tony Strandgård (SD)
Christina Zetterstrand (M)
Thomas Strand (L)
Jan Idehed (C)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare
Raimon Tahvonn (S), tjg för Ulf Samuelsson (S), § 93-111, kl 12.30-16.55
Maria Hanafi (S)
Helene Ernits (MP)
Jasem Hardan (V)
Björn Qvarnström (SD), t o m kl 16.30, § 93-§ 111
Alexander Eliasson (M)
Saveta Olsén (M)
Bengt Belfrage (C)
Per-Olof Löfgren (KD)
Övriga
Gunnar Isackson
Alf Iwarson
Christer Norberg
Iqbal Musaji
Margareta Nilsson
Anton Spets
Lisbeth Rehnlund

teknisk chef
avdelningschef Gatuavdelningen
avdelningschef Persontransportavdelningen
avdelningschef Upphandlingsavdelningen
Ekonomi- och IT-funktionen
stadsträdgårdsmästare Parkenheten
sekreterare
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§ 93
Upprop och val av justeringsmän och justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tony Strandgård (SD) med
Jan Idehed (C) som ersättare. Justeringen äger rum tisdagen den 4 oktober 2016,
kl 14.00, på Tekniska förvaltningen.

§ 94
Godkännande av föredragningslista

Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns:
Initiativärende angående Nya parkering- och avlastningsmöjligheter på Åsbogatan,
Allianspartierna.
Initiativärende från Oliver Öberg (M) angående Hur har äredehanteringen gällande
näridrottsplatsen i Hulta egentligen gått till?
Fråga från Tony Strandgård (SD) angående om gång- och cykelvägen i Frufällan är klar
finns ingen information om att det är en gång- och cykelväg?
Fråga från Tony Strandgård (SD) vem äger marken där den gamla soptippen i Backabo
ligger?

§ 95
Tekniska förvaltningen informerar

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets presenterar sig för Tekniska nämnden och informerar
från Stadsträdgårdsmästardagarna i Katrineholm den 24-26 augusti 2016.
Avdelningschef Christer Norberg informerar om ett möte med Stadsdelsnämnd Öster
angående skolskjuts för Kommunikationsklasser och övrig skolskjuts.
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om ombyggnaden av Västerlånggatan,
fiberdragningar i staden och Medborgardialog på Hässleholmen.
Fråga från Tony Strandgård (SD) angående om gång- och cykelvägen i Frufällan är klar
finns ingen information om att det är en gång- och cykelväg?
Fråga från Tony Strandgård (SD) vem äger marken där den gamla soptippen i Backabo
ligger?
Beslut

På Tony Strandgårds (SD) frågor besvarar Avdelningschef Alf Iwarson dem på Tekniska
nämndens sammanträde den 27 oktober 2016.
Avdelningschef Christer Norberg fick i uppdrag att kontakta bussbolagen för att de elever
som ännu ej fått sina busskort får åka med i ytterligare tre veckor.
Tekniska nämnden lägger den övriga redovisningen till handlingarna.
§ 96
Dnr 2016/2 061
Ekonomirapport augusti 2016, Tertial 2

Tekniska förvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet augusti
2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till
handlingarna samt att överlämna resultatet augusti 2016 till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
(Bilaga)
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§ 97
Miljörapport Tertial 2
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Dnr 2016/654 820

I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 20132016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering,
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat
område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och
etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden
2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljöoch konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte
med som mål och etappmål.
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå
etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad
åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras
kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och
årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och
bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta
hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att
det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden
ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper.
Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå
miljömålen för allmänheten.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända Miljörapport, Tertial 2 till Miljö- och
konsumentnämnden för sammanställning av en redovisning till Kommunstyrelsen.
(Bilaga)

§ 98
Dnr 2016/548 241 1
Svar på Motion Träd in i en vacker stad!

Inför 2017 års budget har parkenheten sökt om extra anslag i driftbudgeten för att påbörja
arbetet med en trädvårdsplan, återplanteringsplan samt trädinventering. I första
budgetförslaget som skickats till Tekniska nämnden i juni 2016 står följande:
”Tekniska nämndens mål med verksamheten är att öka möjligheterna för en stimulerande utemiljö vid
olika årstider, genom insatser i parker, gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Fram till år 1999
planterade parkenheten årligen mellan 100-300 st träd i kommunen, ett arbete som nu avstannat helt i
brist på likvida medel. I takt med att Borås växer och förtätas är befintliga träd i stadsmiljö ständigt
hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att behålla en grön och
rogivande stadskärna bör ett återplanteringsprogram av stadsträd återupprättas (300 tkr) ”.
I nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med fokus på riskträd)
prioriteras, inte minst med tanke på sommarens händelser vid Krokshallstorget då en
större hästkastanj släppte en gren över restaurang Kökets uteservering.
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Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två i arbetet med att försköna vår
stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt med detta ska arbetet med en
trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att de inte bara ska innefatta träd som går
under Tekniska förvaltningens ansvar. Den bör även innefatta Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostäders träd, allt för att planen
ska få så stor genomslagskraft som möjligt. I dagsläget har Tekniska förvaltningen en god
kontakt med AB Bostäder och bistår dem med i trädfrågor. Tekniska förvaltningens
kontakater med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och Lokalförsörjnings-förvaltningen
angående skötsel, tillsyn och vård av träd behöver utredas.
Ett första trevande steg med att återplantera träd i centrum har påbörjats och kommer att
verkställas under september/oktober månad. Den summan pengar som exploatören
Järngrinden/Cernea betalade för att få fälla lindarna utanför Pallas har nyttjats till att köpa
in 12 st träd som kommer att planteras på en rad olika platser i centrum. Ett första steg,
men vi har ett stort jobb framför oss innan stadens träd är säkrade för framtiden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka motionen med hänsyntagande till nämndens
synpunkter i yttrandet.
(Bilaga)

§ 99
Dnr 2016/632 313 1
Samråd för detaljplan för del av Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4
m fl, Sjöboskolan, Borås Stad
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra utbyggnad av förskola norr om
Sjöboskolan inom kv Pluggskivlingen 4 som idag är planlagt för garageändamål. För att
tillgodose skolans eventuella framtida behov ger förslaget till detaljplan möjlighet till
omstrukturering av byggnader och lekytor inom skolområdet.

Tekniska nämnden ser ingen anledning att ändra det stråk av parkmark som löper från
Sommarleken till Sjöbovallen på del av Näverstigen i gällande plan till allmän plats GCväg. För att påbjuda cykeltrafik på Näverstigen behöver i så fall del av skoltomten nyttjas
då Näverstigen anslutes till Norra Sjöbogatan via en trappa.
Näverstigens ges därför samma planbestämmelse som gällande plan.
Nolhagagatans funktion bostadsgata/återvändsgata och trafikmängd motiverar inte
utbyggnad av separerad cykelbana. Gatans bredd kan inbjuda till höga hastigheter varför
en anpassning till lägre hastighet genom fartdämpande åtgärder, trädplanteringar
alternativt utökning av gångfartsområdet är en bättre lösning. Enligt Tekniska nämndens
uppfattning kan därmed hållplatsen för skolskjuts bibehållas i enlighet med
illustrationskartan då en placering utmed Sjöbo Torggata bedöms mindre trafiksäkert.
De oreglerade in-/utfarterna på östra sidan av Nolhagagatan bör regleras genom förbud
mot in-/utfart på lämpliga sträckor.
Konstgräsplanen i norr är mycket använd av barn/ungdomar på fritiden. Det är viktigt att
denna möjlighet till aktivitet finns kvar även efter utbyggnad av förskolan inom skolområdet.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan med hänsynstagande till
nämndens synpunkter i yttrandet.
(Bilaga)

§ 100
Dnr 2016/669 060
Redovisa kostnadsöversyn inom Persontransportavdelningen
Tekniska nämnden har i budget 2016 fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att se över
kostnadsbilden för Persontransporter i Borås Stad. Uppdraget är att analysera orsaken till
kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda dem. I denna analys ska också
tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av
annan utförare.

Utifrån uppdraget har Tekniska förvaltningen gjort förändringar av administrativ karaktär
samt föreslår åtgärder som syftar till att framöver minska verksamhetens kostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända kostnadsredovisningen till Kommunstyrelsen.
(Bilaga)

§ 101
Dnr 2016/655 002
NKI-undersökning för Särskoleskjutsar
NKI-undersökning för Särskoleskjutsar 2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(Bilaga)

§ 102
Dnr 2016/622 571
Svar på Motion Borås Stad – en Fairtrade City som bojkottar
varor producerade på ockuperad mark

Nämnden anser inte att i det här fallet finns några legala hinder som föreligger för att
förbjuda inköp av varor producerade på ockuperad mark exempelvis i nuvarande
livsmedelsavtal. Det går att diskutera ett utbyte av produkter med nuvarande leverantörer,
dock kan detta eventuellt föranleda fördyring av de specifika produkterna. Inte heller
föreligger det ett hinder att i framtida upphandlingar ställa dessa krav där det är lämpligt
och uppföljningsbart. Detta föranleder dock att ett principbeslut behöver ligga till grund
för ett förbud av inköp av varor producerade på ockuperad mark. Bilaga av Borås Stads
årsinköp av livsmedel från dessa länder finns bifogat detta yttrande. Totala andelen inköp
från dessa länder motsvarar ca 0,33 % av Borås Stads totala inköp i denna kategori.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända ovanstående yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation

Tony Strandgård (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga)
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§ 103
Dnr 2016/656 002
Inrättande av Presidium för Tekniska nämnden

År 2009 beslutade dåvarande Gatunämnden att nämnden skulle ha ett Arbetsutskott som
beredde ärenden inför nämndmötena som också gavs möjligheten att fatta vissa beslut på
delegation från nämnden.
Den stora skillnaden mellan ett arbetsutskott och ett presidium är att, i ett arbetsutskott
kan vissa beslut tas på uppdrag från nämnden emedan presidiets roll är i huvudsak att
enbart bereda ärenden inför kommande nämnder.
Frågan har kommit upp hur vida Tekniska nämnden skall ha kvar ett Arbetsutskott eller
om man skall välja att gå över till att ha ett Presidium i stället. Information och diskussion
i frågan har varit i både nämnden och nuvarande Arbetsutskott.
Då det i stort sett inga beslut som är tagna i Arbetsutskotten under årens lopp och
behovet av detta framöver verkar var små anser Tekniska nämnden att det räcker med ett
Presidium för beredning av nämndens ärenden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att från årsskiftet, 2017-01-01, införa ett Presidium för
Tekniska nämnden bestående av nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande, eller den de utser i sitt ställe, att bereda ärenden till nämndens sammanträden.
Tekniska nämndens chefstjänstemän och sekreterare får närvara med rätt att delta i
överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
(Bilaga)

Dnr 2016/636 002
§ 104
Remiss: Överenskommelse i Borås mellan De indéburna
organisationerna och Borås Stad

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås
ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen.
(Bilaga)

§ 105
Information från PLUPP-samtal (Planerings- och
uppföljningssamtal)

Teknisk chef Gunnar Isackson informerar från PLUPP-samtal (Planerings- och
uppföljningssamtal den 16 september 2016).
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 106
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)

§ 107
Anmälningsärenden

Dnr 2016/01 m fl

1. Protokollsutdrag av § 222 från Kommunfullmäktige angående
Arbetsmiljöpolicy
2. Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef för
Park- och skogsavdelningen under tiden 2016-09-09--09-30
3. Vikariatsförordnande för Sven-Olof Östberg som tf avdelningschef för
Persontransportavdelningen under tiden 2016-07-25--08-05
4. Vikariatsförordnande för Elisabeth Sundqvist som tf enhetschef för
Persontransportavdelningen under tiden 2016-08-18 tills vidare.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 108
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott

Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 16 september 2016.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 109
Protokoll från Tekniska nämnden

Protokoll från Tekniska nämnden den 25 augusti 2016.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 110
Dnr 2016/663 331 15
Initiativärende angående Nya parkering- och
avlastningsmöjligheter på Åsbogatan

Att göra Åsbogatan till en kollektiv-, cykel- och gågata var ett beslut som togs av Tekniska
nämnden 2014, men som i efterhand allt mer framstår som ett oöverlagt beslut. När
beslutet togs missades två viktiga delar, nämligen att ta hänsyn till alla trafikslag men också
näringsidkarna på gatan. Vår vision är att näringsidkarna i staden inte i onödan ska
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missgynnas på grund av ett politiskt beslut. Därför vill allianspartierna nu ta initiativet till
att ytterligare korttidparkeringar upplåts på Åsbogatan, samt att skyltningen på gatan t.ex.
ändras till ”genomfartstrafik förbjuden”. Vi vill att förvaltningen ihop med näringsidkarna
ser över trafikmöjligheterna och framkomsten till företagen. Men andemeningen är att
stora delar av gatumarken utanför företagen ska göras om till korttidsparkering och
avlastningszoner.

Yrkande
Den Röd/Gröna gruppen yrkar på att ärendet är av strategisk betydelse och har samband
med den utredning och visionen som framtididens kollektivtrafik och anser därför att
ärendet skall skickas till Kommunstyrelsen för handläggning.
Alliansen yrkar att Tekniska förvaltningen uppdras att ta fram ett trafik- och
parkeringsförslag tillsammans med näringsidkarna på Åsbogatan (mellan Allegatan och
Kungsgatan) till nämndsammanträdet den 27 oktober enligt skrivelsen ovan.
Propositionsordning
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att Tekniska nämnden bifaller den Röd/Gröna gruppens förslag.
Omröstning begärs
JA-röst för bifall till Röd/Gröna gruppens förslag.
Nej-röst för bifall till Alliansens förslag.
Ja-röster: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Anja
Liikaluoma (S) och Raimon Tahvonen (S).
Nej-röster: Oliver Öberg (M), Christina Zetterstrand (M), Thomas Strand (L), Jan
Idehed (C) och Tony Strandgård (SD).
Med fem Nej-röster mot fyra Ja-röster har Alliansens förslag bifallits.
Beslut

Tekniska förvaltningen uppdras att ta fram ett trafik- och parkeringsförslag tillsammans
med näringsidkarna på Åsbogatan (mellan Allegatan och Kungsgatan) till nämndsammanträdet den 27 oktober enligt skrivelsen ovan.
Reservation

Den Röd/Gröna gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
(Bilaga)
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§ 111
Dnr 2016/670 331 15
Initiativärende från Oliver Öberg (M) angående Hur har
ärendehanteringen gällande näridrottsplatsen i Hulta
egentligen gått till?

Vi har tagit del i de skriverier som varit i BT samt svaret på den enkla frågan som ställdes i
Kommunfullmäktige om Näridrottsplatsen på Hulta. Det har visat sig att vår förvaltning
varit en del i att den näridrottsplats som barn och unga tog initiativ till, samt planerade, har
tagits ifrån dem. På nämndens nästa möte vill vi moderater få redovisat följande:
På vilket sätt har förvaltningen ett ansvar i frågan?
När påbörjades samtalen om en ﬂytt av Näridrottsplatsen?
På vilket vis har frågan lyfts till politiken?
Vad krävs det för politiska beslut för att barn och unga ska få tillbaka sin näridrotts-plats?
Hur ser samtalen ut mellan förvaltningen och andra berörda aktörer i frågan?
När kan Näridrottsplatsen åter igen vara i bruk?
Vilka politiska initiativ/beslut krävs för att en situation som denna, där boråsarna drabbas,
inte ska uppstå igen?
Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en skriftlig beskrivning på frågor som ställs
enligt ovan.
Beslut

Teknisk nämnden beslutar att Tekniska förvaltningen besvarar frågorna till
sammanträdet den 27 oktober 2016.
(Bilaga)

Vid protokollet

Lisbeth Rehnlund
Justeras
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Tony Strandgård (SD)

Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 oktober 2016.

Lisbeth Rehnlund

