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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 25 februari 2016: 
 

 
 
§ 15 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 16 Godkännande av föredragningslista 
  
§ 17 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 18 Revidering av Borås Stads riktlinjer för Medborgardialog 
 
§ 19 Miljörapport  
 
§ 20 Samråd för detaljplan för Hedvigsborg 1:2, Borås Stad  
 
§ 21 Årsredovisning   
                    
§ 22  Internkontroll 2015   
 
§ 23 Uppföljning av Synpunktshantering 2015  
 
§ 24 Tilldelningsbeslut för Skolskjutsupphandling     
 
§ 25  Redovisning av delegationer 
 
§ 26 Anmälningsärenden 
 
§ 27 Protokoll från Arbetsutskottet 2016-01-19 
 
§ 28 Protokoll från Tekniska nämnden 2016-01-28 
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Tid och Plats 
Kl 12.30 – kl 16.45  Tekniska nämndens Sessionssal 
 
Omfattning 
§ 15 - § 28 
§ 24    Omedelbart justerad. Anslås på kommunens   
      anslagstavla 2016-02-25 
 
 
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) 
Jan Idehed (C) 
Tony Strandgård (SD)  
 
Ersättare 
Raimon Tahvonen (S) tjg för Ulf Samuelsson (S), kl 12.30–16.45, § 15-§28  
Maria Hanafi (S) 
Helene Ernits (MP) kl 12.30 -15.00, § 15-§21 
Jasem Hardan (V) 
Björn Qvarnström (SD) 
Alexander Eliasson (M) tjg för Thomas Strand (L), kl 12.30–16.45, § 15-§28 
Saveta Olsén (M) 
Bengt Belfrage (C)  
Per-Olof Löfgren (KD) 
 
Övriga   

Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Olof Svensson avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Margareta Nilsson  chef för Ekonomi- och IT-funktionen 
Kristina Nyström Svensson chef för Personal- och kommunikationsfunktionen 
Kerstin Hjalmarsson  sekreterare 
Sven-Olof Östberg enhetschef Persontransportavdelningen § 24 
Håkan Strömhäll skolskjutsplanerare § 24 
Rasmus Lund  upphandlare § 24 
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§ 15 
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 fredagen 
den 4 mars 2016, kl 13.00, på Tekniska förvaltningen. 
 

§ 16 
Godkännande av föredragningslista  
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
 
 

§ 17 
Tekniska förvaltningen informerar  
Avdelningschef Olof Svensson informerar om föreläggande från Miljökontoret samt en 
stämningsansökan från en fastighetsägare vid fågelkolonin i Ramnaparken.  
Avdelningschef Olof Svensson informerar om renoveringen av telefonkiosken i 
Ramnaparken och kritiken avdelningen fått för renoveringen. 
 
 
Beslut 

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
§ 18    Dnr 2016/55   002 

Revidering av Borås Stads riktlinjer för Medborgard ialog  
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har 
blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit 
till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Borås Stad vill 
som en del utveckla Medborgardialogen och 2013 fastställde Kommunfullmäktige 
riktlinjer för medborgardialog. Riktlinjerna gäller till och med 2016. Riktlinjerna klargör 
syftet med Medborgardialog och medborgarnas möjlighet till inflytande. 
 
Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avger yttrande enligt bilaga. 
(Bilaga) 

 
§ 19    Dnr 2016/205   820 1  

Miljörapport  
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar 
delaktighet och ger förutsättningarför en hållbar samhällsutveckling. Borås stad strävar 
efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges 
nationella miljömål. 
 
Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka Miljörapporten. 
(Bilaga) 
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§ 20     Dnr 2016/94   313 1  

Samråd för detaljplan för Hedvigsborg 1:2, Borås St ad 
Förslaget till detaljplan medger att området vid tidigare Hedvigsborgs idrottplats nyttjas 
för handel, kontor och verksamheter. Inom området tillåts även tankautomatstation, 
återvinningsstation, transformatorstation och plats för dagvattendamm för att möjliggöra 
fördröjning av dagvatten. 
 
Då området ligger inom utredningsområdet för Götalandsbanan kommer antagande av 
detaljplanen inte att kunna göras förrän Trafikverket tagit beslut om sträckningen. 
 
Den västra delen av planområdet närmast Söderleden bör ges användningen 
specialområde för trafik (Ta) i likhet med övrig planlagd mark för Söderleden. 
 
Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot förslaget till detaljplan och tillstyrker 
detsamma. 
 
Beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan med hänsyn till nämndens 
synpunkter. 
(Bilaga) 
 
§ 21    Dnr 2016/206   061 
Årsredovisning  
Enligt Stadskansliets skrivelse den 29 oktober 2015skall nämndernas Årsredovisning för 
verksamheten år 2015 vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 23 februari 2016. 
 
Beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad Årsredovisning för verksamheten år 2015 och 
överlämnar densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
(Bilaga)  
 
§ 22    Dnr 2016/207   068  

Intern kontroll 2015 
I samband med årsredovisningens upprättade skall resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  
 
Tekniska förvaltningen har i rapporten redovisat genomförda kontroller och anfört att 
fungerande rutiner finns inom samtliga delområden samt information om ekonomiska regler 
och rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen 
 
Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upprättad redovisning av den Interna kontrollen under 2015 
godkänns och översänds till Kommunstyrelsen och stadsrevisionen. 
(Bilaga) 
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§  23    Dnr 2016/233   002 

Redovisning av Synpunktshantering 2015 
Redovisning av Synpunktshantering januari – december 2015. 
 
Beslut 

Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
(Bilaga)   
  
§ 24    Dnr 2016/  
Tilldelningsbeslut för Skolskjutsupphandling 
Avdelningschef Christer Norberg redogör för tilldelningsbesked för 
Skolskjutsupphandlingen. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att tillsända samtliga 
intressenter tilldelningsbesked rörande upphandling av Skolskjutsupphandlingen. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

§ 25    Dnr 2016/1   002  

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

Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 

§ 26    Dnr 2016/01 m fl  

Anmälningsärenden 
1.  Svar på E-petition; Stor studsmatta. 
 
2. Protokollsutdrag § 207 från Kommunfullmäktige angående  
    Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016. 
 
3. Protokollsutdrag § 14 från Kommunfullmäktige angående 
    Borås Stads ungdomspolitiska program. 
 
4. Skrivelse från Arbetslivsnämnden om ett antal frågor angående att  
    Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
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§ 27     
Protokoll från Tekniska nämnden Arbetsutskott  
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 19 januari 2016. 
 
Beslut 

Protokollet läggs till handlingarna 
 
§ 28     
Protokoll från Tekniska nämnden    
Protokoll från Tekniska nämnden den 28 januari 2016. 
 
Beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kerstin Hjalmarsson    
 
Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  Jan Idehed (C) 
       
   
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 mars 2016.  

 
 
 
Kerstin Hjalmarsson 
 
 
 
 


