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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 27 oktober 2016: 
 

 
 
§ 112 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 113 Godkännande av föredragningslista 
 
§ 114 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 115 Ekonomi rapport september 2016 
  
§ 116 Riskanalys, intern kontroll 2017 
 
§ 117 Utse representanter till Medborgardialog på Hässleholmen den 10 december 2016 
                
§ 118  Initiativärende från Alliansen; Nya parkerings- och avlastningsmöjligheter på 
                   Åsbogatan 
 
§ 119 Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad 
 
§ 120 Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad     
 
§ 121 Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m fl, Hulta Torg,  
                   Borås Stad 
 
§ 122 Initiativärende från Moderata Samlingspartiet; Hur har ärendehanteringen 
                   gällande näridrottsplatsen i Hulta egentligen gått till? 
 
§ 123 Anspråktagande av medel för bussterminal vid Södra Älvsborgs Sjukhus 
 
§ 124 Redovisning av delegationer 
 
§ 125 Anmälningsärenden 
 
§ 126 Protokoll från Arbetsutskottet 2016-09-20 
 
§ 127 Protokoll från Tekniska nämnden 2016-09-29 
 
§ 128 Extra sammanträde för Tekniska nämnden 
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Tid och Plats 
Kl 13.00 – kl 15.30   Tekniska nämndens Sessionssal 
  
 
Omfattning 
§ 112 - § 128   
 
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) 
Christina Zetterstrand (M) 
Jan Idehed (C)  
 
Ersättare 
Raimon Tahvoen (S) 
Björn Qvarnström (SD), tjg för Tony Strandgård (SD) fr o m kl 13.00-15.30, § 112-§ 128  
Alexander Eliasson (M), tjg för Thomas Strand (L) fr o m kl 13.00-15.30, § 112-§ 128   
Saveta Olsén (M) 
Bengt Belfrage (C)  
Per-Olof Löfgren (KD) 
 
Övriga  
Gunnar Isackson   teknisk chef 
Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Iqbal Musaji  avdelningschef Upphandlingsavdelningen 
Olof Svensson avdelningschef Skog- och parkavdelningen 
Margareta Nilsson Ekonomi- och IT-funktionen  
Lisbeth Rehnlund   sekreterare 
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§ 112 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Samuelsson (S) med  
Björn Qvarnström (SD) som ersättare.  Justeringen äger rum den 1 november 2016,  
kl 14.00, på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 113 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 114  
Tekniska förvaltningen informerar   
Avdelningschef Alf Iwarson svarar på Tony Strandgårds (SD) frågor från förra nämnden 
Om gång- och cykelvägen i Frufällan är klar då finns där ingen information om att det är 
en gång- och cykelväg? Vem äger marken där den gamla soptippen i Backabo ligger? 
Avdelningschef Iqbal Musaji informerar om Distributionscentralen. 
Avdelningschef Christer Norberg informerar om Kommunikationsklasserna, skolskjuts 
Östra Hunghult, kontrakt med Sverige Taxi, mätningar 3 km gränsdragning för skolskjuts.    
Oliver Öberg (M) och Raimon Tahvonen (S) redovisade från Persontransportmässan i 
Göteborg den 19 och 20 oktober 2016, i Göteborg 
 
Beslut 
Avdelningschef Alf Iwarson besvarar frågorna från Tony Strandgård (SD). 
Tekniska nämnden beslutar att lägga den övriga informationen till handlingarna. 
 
§ 115    Dnr 2016/2   061 
Ekonomirapport september 2016 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet september 
2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till 
handlingarna samt att överlämna resultatet september 2016 till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  
(Bilaga)   
 
§ 116    Dnr 2016/710   068 
Riskanalys, intern kontroll 2017  
Tekniska nämndens uppdrag är att till nästa möte lämna förslag på riskanalyser i egen regi. 
 
Beslut  
Tekniska nämnden beslutar att framtagna risker lämnas på Tekniska nämndens 
sammanträde den 1 december 2016. 
 
 
 
§ 117     
Utse representanter till Medborgardialog på Hässleholmen 
den 10 december 2016  
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Tekniska nämnden utser representanter till Medborgardialog på Hässleholmen den 10 
december 2016. 
  
Jan Idehed (C) begär att arvode utgår till de politiker som är utsedda att närvara.  
Ulf Samuelsson (S) avstår från arvode. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att följande politiker från Tekniska nämnden deltar i 
Medborgardialog på Hässleholmen den 10 december 2016, kl 11.00-13.00 är Jan  
Idehed (C), Thomas Strand (L), Anja Liikaluoma (S), Kjell Hjalmarsson (MP),  
Ulf Samuelsson (S) och Rose-Marie Liljenby Andersson (S).   
(Bilaga) 
 
§ 118    Dnr 2016/663   331 15 
Initiativärende från Alliansen Nya parkerings- och 
avlastningsmöjligheter 
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 
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. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra det 
förslag till trafikreglering som förvaltningen tagit fram i samråd med näringsidkarna på 
Norra sidan av Åsbogatan. 
(Bilaga) 
 
§ 119    Dnr 2016/672   313 1 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergsäter 1:1, 
Backadalen, Borås Stad  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs i 
nämndens yttrande.  
 
Förslaget till detaljplan syftar till möjliggöra byggnation av en förskola med minst sex 
avdelningar. Planen medger även möjlighet att i framtiden nyttja tomten för annan 
skolverksamhet, bostäder och vårdboende. 
 
Tekniska nämnden kan konstatera att vald plats för etablering av en förskola är mycket väl 
vald med hänsyn till trafiksäkerhet, tillgänglighet och vistelseytor nära park-/naturmark. 
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Tekniska nämnden anser att för den verksamhet som nu är aktuell erfordras inte 
utbyggnad av föreslagen lokalgata längs Backadalsstigen. Skäl för ställningstagandet utgörs 
av såväl trafiksäkerhetsmässiga som ekonomiska. Utbyggnaden av gatan kan bli aktuell i 
framtiden om området bebyggs med bostäder. Förskolans kan ges tillfart med en mindre 
justering av gång- och cykelvägens läge. 
 
Förskolans behov av lekytor/lekredskap förutsätts fyllas inom tomtmark och inte enbart 
hänvisas till den nygjorda lekplats 200 meter nordost om planområdet som hänvisas till i 
planbeskrivningen. 
 
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan med beaktande av vad 
som framförs i nämndens yttrande.  
(Bilaga) 
 
§ 120    Dnr 2016/684   313 1 
Samråd om tillägg till detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås 
Stad 
Förslaget till detaljplan utgör ett tillägg till gällande detaljplan och medger en byggnation 
av ett mindre flerbostadshus på Hultalund 3 på mark som idag är prickmark i gällande 
plan (mark som ej får bebyggas). 
 
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 detsamma. 
(Bilaga) 
 
§ 121    Dnr 2016/661   313 1 
Samråd om förslag till detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m fl, 
Hulta Torg, Borås Stad  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs i 
nämndens yttrande.  
 
Förslaget till detaljplan syftar till att omdana Hulta Torg till en tryggare och mer öppen 
plats. Byggnaden som Hultahallen ligger i kommer att rivas. På platsen planeras  ett 
höghus med företrädesvis bostäder. På nuvarande parkeringsplats mot Hultagatan i en 
lägre byggnad planeras en ny livsmedelsbutik. Ytterligare möjlighet till fler bostäder ges för 
de två punkthusen och lamellhuset inom kvarteret Hultavall 1genom påbyggnad, här ges 
även möjlighet till utbyggnad av en parkeringsanläggning utmed Hultagatan som ska vara 
tillgänglig för hela området i form av gemensam-hetsanläggning. Trallingsgatan och 
Månsinggatan som i gällande plan utgör allmänplatsmark övergår till kvartersmark i 
upprättat förslag till detaljplan. 
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Tekniska nämnden anser inte att kraven i gällande parkeringsnorm ska frångås med 
hänvisning till hur dagens parkeringsbehov ser ut. Bedömning av parkeringsbehovet ska 
grunda sig i gällande parkeringsnorm. 
 
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan med beaktande av vad 
som framförs i nämndens yttrande.  
(Bilaga) 
 
§ 122    Dnr 2016/670   331 15 
Initiativärende från Moderata Samlingspartiet 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? 
Tekniska nämnden föreslås besluta: 
Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en skriftlig beskrivning på frågor som ställs 
enligt ovan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt följande svar på frågorna: 
1. På vilket sätt har förvaltningen ett ansvar i frågan? 
Näridrottsplatsen är byggd av Fritid- och folkhälsoförvaltningen på mark som ägs av AB 
Bostäder. Park- och skogsavdelningen har bekostat driften av anläggningen med Svensk 
Markservice som entreprenör enligt tidigare avtal med Fritid- och folkhälsoförvaltningen till en 
kostnad av 30.000:-/år. 
 
2. När påbörjades samtalen om en flytt av Näridrottsplatsen? 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen genom Hans Frisk tog kontakt med Park- och 
skogsavdelning genom Lennart Karlsson i januari för att upplysa om vilka planer som AB 
Bostäder hade avseende tomten. 
 
3. På vilket vis har frågan lyfts till politiken? 
Det kan vi inte svara på då Tekniska förvaltningens uppfattning varit att frågan har legat 
hos AB Bostäder och Fritid- och folkhälsoförvaltningen. 
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4. Vad krävs det för politiska beslut för att barn och unga ska få tillbaka 
sin näridrottsplats? 
Arbetet med att anlägga en konstgräsyta på mark som drivs av Park- och 
skogsavdelningen har påbörjats. Arbetet är beställt och drivs av Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, kostnaden för att drifta konstgräsplanen delar Park- och 
skogsavdelningen och Lokalförsörjningsförvaltningen på genom ett avtal som upprättas av 
Park- och skogsavdelningen. Ett större krav på AB Bostäder att stå för kostnaden att 
bygga upp en ny likvärdig näridrottsplats bör komma från politiken till AB Bostäder.  
 
5. Hur ser samtalen ut mellan förvaltningen och andra berörda aktörer 
i frågan? 
Samarbetet mellan Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen har fungerat med målet att lösa problemet som uppstått. 
 
6. När kan Näridrottsplatsen åter igen vara i bruk? 
En konstgräsyta bör kunna stå klar till våren på en av de tre befintliga konstgräsplanerna 
som ligger på Park- och skogsavdelningens mark och angränsar direkt till skolområdet. 
 
7. Vilka politiska initiativ/beslut krävs för att en situation som denna, 
där boråsarna drabbas, inte ska uppstå igen? 
Tydligare krav om samhällsansvar gentemot AB Bostäder hade underlättat. 
 
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.  
(Bilaga) 
 
§ 123   Dnr 2016/538   452 
Anspråktagande av medel för bussteriminalen vid Södra 
Älvsborgs Sjukhus 
Lasarettsterminalen är ett viktigt nav i kollektivtrafiksystemet. Idag fördröjs 
kollektivtrafiken vid angöring av terminalen då biltrafiken på Brämhultsvägen är 
omfattande vid högtrafik morgon och kväll. Projektet som fanns med redan i 2015 års 
investeringsbudget har föregåtts av att ny detaljplan har upprättats och att erforderliga 
markavtal för ombyggnaden tagits fram. I anslutning till gatuombyggnadsarbetena 
kommer Borås Energi och Miljö att utföra ledningsarbeten. 
 
Den totala kostnaden för gatuombyggnaden beräknas till 13.000.000 kronor fördelat enligt 
följande: 
 
Projektering            675.000  kr 
Byggkostnad   10.695.000  kr  
Div o oförutsett (ca 15%)    1.630.000 kr 
 
Utförande av projektet påbörjas i oktober 2016 och beräknas färdigställas i juni 2017. 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att för ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra 
Älvsborgs Sjukhus att avdela 13.000.000 kronor från Tekniska nämndens 
investeringsbudget för diverse mindre gatu- och broarbeten.  
(Bilaga) 
 
§ 124    Dnr 2016/1   002  
Redovisning av delegationer    
Redovisas upprättad rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. 
 
Beslut 
Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 125     Dnr 2016/01 m fl  
Anmälningsärenden 
1.  Protokollsutdrag § 196 från Kommunfullmäktige angående Svar på motion av Kerstin  
    Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Samlad marknadsföring i Borås! 
 
2.  Utvärdring av modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad 
 
3.  Svar på E-petition: Angående parkering zon 678 
 
4.  Reglemente för Borås Stads Tekniska nämnd 
 
5.  Vikariatsförordnande för Per Johansson som tf avdelningschef för Park- och 
     skogsavdelningen under tiden 2016-10-12--10-13 
 
6.  Vikariatsförordnande för Martin Perlstedt som avdelningschef för 
     Upphandlingsavdelningen under tiden 2016-10-03--10-17 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 126     
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott 
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 16 september 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
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§  127    
Protokoll från Tekniska nämnden   
Protokoll från Tekniska nämnden den 25 augusti 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§  128    
Extra sammanträde för Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår ett extra nämndsammanträde den 15 november 2016, kl 14.00 
för att diskutera Riskanalys inför Intern kontrollplan 2017. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
   
Justeras 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)   Ulf Samuelsson (S) 
       
      
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 november 2016.  
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
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