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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens extra sammanträde  
den 15 november 2016: 
 

 
 
§ 129 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 130 Godkännande av föredragningslista 
 
§ 131 Skolskjuts för kommunikationsklasserna 
 
§ 132 Riskanalys, intern kontroll 2017 
 
§ 133 Ekonomirapport oktober 2016 
  
§ 134 Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m fl,  
                   Åsboholmsgatan, Borås Stad 
                
§ 135  Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergdalen, Kiden 2 m fl, Borås Stad 
 
§ 136 Inbjudan till samråd för detaljplan för detaljplan för Norra Sjöbo,  
                   Sandsoppen 24 m fl, Borås Stad 
 
§ 137 Tekniska nämnde inställd den 1 december 2016 
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Tid och Plats 
Kl 14.00 – kl 15.40   Tekniska nämndens Sessionssal 
  
 
Omfattning 
§ 129 - § 137   
 
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), tjg för Tony Strandgård (SD), kl 14.00-15.40, § 129-§ 137 
Maria Hanafi (S) 
Jasem Hardan (V), fr o m kl 15.15-15.40 
Alexander Eliasson (M) tjg för Thomas Strand (L), kl 14.00-15.40, § 129-§ 137 
  
Övriga  
Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Iqbal Musaji  avdelningschef Upphandlingsavdelningen 
Margareta Nilsson chef för Ekonomi- och IT-funktionen 
Lisbeth Rehnlund   sekreterare 
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§ 129 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Idehed (C) med  
Kjell Hjalmarsson (MP) som ersättare.  Justeringen äger rum den 22 november 2016,               
kl 13.30, på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 130 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 131    Dnr 2016/664   759 
Skolskjuts för kommunikationsklasserna 
Stadsdelsnämnd Öster hade vid sitt sammanträde i september uppe ärendet angående 
skolskjuts för kommunikationsklasserna och A-resurs där de kräver att avtalet hävs och att 
Tekniska nämnden snarast vidtar åtgärder för att säkerställa att skolskjuts för dessa elever 
fungerar klanderfritt. Tjänstemän från Tekniska förvaltningen var inbjudna att närvarade 
vid detta möte där tankar bl a. redovisades hur den uppkomna, ohållbara situationen skulle 
kunna lösas på kort och långsikt. 
 
Det har blivit ändrade förhållanden inom kommunikationsklassernas schemaläggning. 
Tekniska förvaltningen behöver inte införa extra skolskjutsar för att efter en ändrad 
schemaläggning så behöver eleverna inte åka mellan olika lokaler i samma omfattning. 
 
På kort sikt har Tekniska förvaltningen löst problematiken genom att en 
direktupphandling har gjorts med annat taxi bolag som har fått ta över dessa körningar 
under en övergångstid. Ny upphandling ska genomföras som kommer att gälla enbart för 
kommunikationsklassernas elever. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända ovanstående svar till Stadsdelsnämnd Öster. 
(Bilaga) 
 
§ 132  
Riskanalys, intern kontroll 2017   
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras 
på en riskanalys av trutiner och processer. 
 
Nämnderna d v s de förtroendevalda ska göra en egen riskanalys i egen regi som ett 
komplement till förvaltningens riskanalys. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att det Riskanalysdokument som nämndens förtroendevalda 
arbetade fram under mötet tas med som komplement till ärendet ”Riskanalys och Intern 
kontrollplan 2017” som ska behandlas på Tekniska nämnden den 22 december 2016. 
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§ 133    Dnr 2016/2   061 
Ekonomirapport oktober 2016 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet oktober 
2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till 
handlingarna samt att överlämna resultatet oktober 2016 till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  
(Bilaga)   
 
§ 134    Dnr 2016/698   313 1  
Samråd om förslag till detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1  
m fl, Åsboholmsgata, Borås Stad  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs i 
nämndens yttrande.  
 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av fler bostäder söder och 
väster om befintlig kontorsbyggnad (Wästbygg). Planen medger även en påbyggnad av 
befintlig kontorsbyggnad som även tillåts nyttjas för bostäder och centrumändamål. 
Tekniska nämnden anser att gällande parkeringsnorm ska vara utgångspunkten vid 
bedömning av parkeringsbehovet. Det remissförslag som hänvisas till är inte beslutat. 
 
Det är viktigt att tillgängligheten till Hästhovsparken säkerställs så att entrén till parken 
inte upplevs som entré till fastigheten. 
 
Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan.   
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs 
i nämndens yttrande. 
(Bilaga) 
 
§ 135    Dnr 2016/699   313 1 
Samråd om förslag till detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m fl, 
Borås Stad 
Syftet med förslaget till detaljplan är att medge en högre exploateringsgrad inom kvarteret 
Kiden samt att anpassa framtida exploatering till områdets kulturvärden. Området är inte 
detaljplanelagt och idag bebyggt med flerbostadshus och ett enbostadshus. Förslaget till 
detaljplan bedöms innebära att antalet bostäder kan öka från dagens 25-30 st till ca 100 st. 
I den trafikutredning som gjorts vid framtagandet av förslaget till detaljplan konstateras att 
den ökade trafik som exploateringen medför klaras av befintligt vägnät. 
 
Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot framtaget förslag till 
detaljplan.     
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan. 
(Bilaga) 
 
§ 136    Dnr 2016/707   331 1 
Samråd om förslag till detaljplan för Norra Sjöbo, Sandsoppen 
24 m fl, Borås Stad 
Gällande detaljplan tillåter bebyggelse av fristående hus med upp till två våningar med 
maximalt 2 bostadslägenheter inom varje huvudbyggnad. Tillägget till detaljplan medger en 
högre exploateringsgrad med bibehållande av kvarterets karaktär. 
 
Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat förslag till 
detaljplan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 
(Bilaga) 
 
§ 137 
Tekniska nämndens sammanträde den 1 december 2016 
inställt 
 
Beslut  
Tekniska nämndens ordinarie sammanträde den 1 december 2016 ställs in. 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
   
Justeras 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)   Jan Idehed (C) 
       
      
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november 2016.  

 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
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