
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 
1(16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 

Instans 
Tekniska nämnden 

Plats och tid: Rosmaringången 3, Borås, samt via Microsoft Teams, onsdagen den 28 oktober 2020 kl 13:00-
16:00 (ajournering kl. 15:30 – 15:45) 

Jan Idehed (C), Ordförande, via Teams 
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande, via Teams 
Ulf Samuelsson (S) via Teams 
Jan Hyllstam (L) via Teams 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) via Teams 
Saveta Olsén (M) 
Harald Finlöf (KD) via Teams 
Olle Engström (SD) 

Ledamöter 

Ersättare 
Maria Hanafi (S) via Teams 
Susanne Andreasson (S) via Teams 
Abdullahi Hassan (S) via Teams 
Sofia Wik (C) via Teams  
Ulf Landegren (C) via Teams 
Katja Lecznar (M) 
Jonathan Tellbe (KD) via Teams 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningschef, via Teams 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen, via Teams 
Sara Wingren, ekonomichef, via Teams 
Jessika Olausson, HR-chef, via Teams 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum via digital signering 2020-11-02. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 3 november 2020 

Paragrafer §§ 116-126 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Malin Grahmstad 

Ordförande  ..........................................................................  
 Jan Idehed 

Justerare  ..........................................................................  
 Paul-Andre Safko 
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Ärendelista 
§ 116 Dnr TEN 19323 

Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare ................. 4 
§ 117 Dnr TEN 19324 

Godkännande av föredragningslista .................................................... 5 
§ 118 Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 

Tekniska förvaltningen informerar ....................................................... 6 
§ 119 Dnr TEN 2020-00620 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning september 2020 .................................................. 7 
§ 120 Dnr TEN 2020-00623 1.1.3.1 

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2021 ................................. 8 
§ 121 Dnr TEN 2020-00650 1.2.2.1 

Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet .............................. 9 
§ 122 Dnr TEN 2020-00663 3.2.1.4 

Kanotleder i Borås ............................................................................. 10 
§ 123 Dnr TEN 2020-00564 3.3.5.25 

Svar på initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta ............... 11 
§ 124 Dnr TEN 2020-00617 1.1.3.1 

Anmälningsärenden .......................................................................... 13 
§ 125 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut ..................................................... 14 
§ 126 Dnr TEN 2020-00706 1.1.3.25 

Initiativärende: Förstärkt belysning på de lekplatser där behov finns ur 
trygghetssynpunkt ............................................................................. 16 
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§ 116  

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Paul-Andre Safko (M) med 
Sead Omerovic (S) som ersättare. Justeringen äger rum via digital signering 
2020-11-02 

Övrig punkt 
Ordförande Jan Idehed (S) föreslår att Ulf Samuelsson (S) ersätter Anja 
Liikaluoma (S) i nämndberedningsgrupp gata och nämnden godkänner 
förslaget. 
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§ 117  

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns med tillägg av inkommit Initiativärende: 
Förstärkt belysning på de lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt 
från Moderaterna och Kristdemokraterna. 

 
     

 
     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(16) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 118 Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 

Tekniska förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Magnus Palm informerar om vilka delegationsbeslut som 
finns och hur Tekniska förvaltningen arbetar med dessa. Delegationsbesluten 
ska signeras digitalt framöver och bli mer tillgängliga för nämnden. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om invasiva arter. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om Revisionsrapport Borås 
Stads Skogsförvaltning.  

Per Johansson enhetschef OSA-verksamheten informerar om OSA 
verksamheten.  

Jessika Olausson HR-chef informerar om de varningar som delats ut som Borås 
Tidning skrivit om tidigare i veckan. 
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§ 119 Dnr TEN 2020-00620 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning september 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 
till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober redogjort för det 
ekonomiska resultatet per september 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi september 2020 
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§ 120 Dnr TEN 2020-00623 1.1.3.1 

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med 
upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på Tekniska nämndens 
sammanträdesdagar 2021. Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan 
för Kommunfullmäktige och ekonomiska hålltider.      

 

Publicering 
handlingar till 
presidiet 

Presidium 
tisdag kl 10 

Publicering 
handlingar på 
boras.se samt i 
Ciceron 
Assistent 

Nämnd 
onsdag kl 13 

14/1 19/1 21/1 27/1 
11/2 16/2 18/2 24/2 
18/3 23/3 25/3 31/3 
15/4 20/4 22/4 28/4 
14/5 18/5 20/5 25/5, 26/51 
17/6 22/6 24/6 30/6 
12/8 17/8 19/8 25/8 
16/9 21/9 23/9 29/9 
14/10 19/10 21/10 27/10 
11/11 16/11 18/11 24/11 
2/12 7/12 9/12 15/12 

 

1) Strategidagar/budgetgenomgång, tisdag-onsdag 
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§ 121 Dnr TEN 2020-00650 1.2.2.1 

Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 
styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 

att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 
uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  

Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi. Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett 
strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans 
enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra 
allmänhetens insyn. 

När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har 
lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 
kap §§ 8 och 9 (2017:725) kontrollera och följa upp verksamheten.  

Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska 
ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att 
bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom 
detaljplanelagt område där kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har 
vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via avtal sköts vägnätet i 
tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
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§ 122 Dnr TEN 2020-00663 3.2.1.4 

Kanotleder i Borås 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Park- och skogsavdelningen får i uppdrag att ta 
fram en plan för att utveckla Bosjöområdet som ett kanotområde, samt 
ansöka om LONA-pengar för projektet ”Paddla i Bosjöområdet”.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 
”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”. Ett av Tekniska förvaltningens 
uppdrag är att utreda förutsättningar för att utveckla kanotverksamhet i 
kommunen. Tekniska förvaltningen redovisar uppdraget i sin utredning 
”Kanotleder i Borås”.  

Utredningen har undersökt olika möjliga alternativ och Bosjöområdet har 
identifierats som det lämpligaste området. Flera av sjöarna pekas ut i 
översiktsplanen för Borås som sjöar med höga friluftsvärden. Kommunen äger 
en stor andel av marken i det här området. Åtgärder för att skapa en kanotled 
gynnar även de som hyr båtar eller har egna båtar och kanoter. På sikt kan vissa 
av rastplatserna även komma att knytas ihop med vandringsleder. De kan också 
utnyttjas av de som åker långfärdsskridskor.  

Beslutsunderlag 
1. Kanotleder i Borås 

2. Lominventering för Borås Stad år 2017-2019 

3. Översiktsplan för Borås 
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§ 123 Dnr TEN 2020-00564 3.3.5.25 

Svar på initiativärende gällande en hundrastgård på 
Hulta 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 
hundrastgårdar i kommunen som helhet innan fler anläggningar uppförs.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende som uppdrar 
Tekniska Förvaltningen att ta fram ett förslag på en belyst och inhägnad 
hundrastgård på Hulta.  

För förvaltningens kommande arbete med hundrastgårdar är behovet av en 
utredning med efterföljande beslut om hur stort upptagningsområde en 
hundrastgård kan ha. Vidare bör det totala antalet hundrastgårdar som behövs 
inom kommunen utredas. I dagsläget finns det åtta stycken hundrastgårdar där 
fem är permanenta och tre är tillgängliga under vintern, under sommaren 
fungerar de som beteshagar för får. Inom kommunen finns även två badplatser 
för hundar.  

Om placering och uppförande av hundrastgårdar inte utreds nu riskerar antalet 
att öka. Därför behöver behov, kapacitet, upptagningsområde samt 
driftkostnader utredas.  

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta 

Förslag   
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens 
förslag och ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av hundrastgårdar i 
kommunen som helhet innan fler anläggningar uppförs.  

Olle Engström (SD) inkommer med ett alternativt förslag från 
Sverigedemokraterna att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på placering och kostnad för uppförande av en belyst och 
inhägnad hundrastgård i anslutning till Ekarängsparken på Hulta. 
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Proposition   
Ordförande Jan Idehed (C) ställer proposition på bifall dels till hans egna 
förslag och dels till Olle Engströms (SD) alternativa förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  

Omröstning begärs och verkställs.  Tekniska nämnden godkänner följande 
propositionsordning: Ja-röst för bifall till ordförande Jan Ideheds (C) förslag, 
och nej-röst för bifall till Olle Engströms (SD) alternativa förslag. 

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen röstas ja av Harald Finlöf (KD), Saveta Olsén (M), Bo-
Göran Gunnarsson (MP), Jan Hyllstam (L), Ulf Samuelsson (S), Sead Omerovic 
(S), Paul-Andre Safko (M) och Jan Idehed (C), samt nej av Olle Engström (SD). 

Reservationer/protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna reserverar sig för fattat beslut till förmån för sitt eget 
alternativa beslutsförslag.   
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§ 124 Dnr TEN 2020-00617 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 
och lägger dem till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21  § 357 Svar på Revisionsrapport - 
Ärendeberedning i Borås stads nämnder. 
Dnr TEN 2020-00613 

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21  § 373 Förslag till bildande av 
Naturreservatet Gåshult 

Dnr TEN 2020-00615 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 121 Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2021 

Dnr TEN 2020-00638 

Kommunfullmäktiges beslut  § 119 Digital strategi 2020 

Dnr TEN 2020-00638 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 109 Kommunala uppdrag (val i KF 
enligt valberedningens förslag) September 

Dnr TEN 2020-00641 

Kommunfullmäktiges beslut  § 116 Hantering av inköpskostnader med 
anledning av Coronapandemin 

Dnr TEN 2020-00642 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12 § 391 Hantering av merkostnader Covid 
19 år 2020.  

Dnr TEN 2020-00667 

Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-09-22 

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-09-30 
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§ 125 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 
till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

 Upphandlingar 
- 

Färdtjänst september, 2020 

0 st 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst     

Beviljad färdtjänst 47 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 9 st enstaka resor och generella 
beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 
0 st riksfärdtjänst 

Totalt antal beviljade tillstånd 
56 st (färdtjänst och riksfärdtjänst) 

Markupplåtelser  
Delegation nr 200-222/2020 

Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 32-39/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 101-110/2020 

Handikapptillstånd Nr 105-116/2020 

(varav 5 st avslag, 7 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 33-37/2020 
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Dispenser Nr 18-19/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande Nr 9/2020 (13 st) 

Fordonsflyttning Nr 9/2020 (28 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 8/2020 (15 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 8/2020 (21 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 8/2020 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 8/2020 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 8-10/2020 

SUMMA: 46 st 

Samhällsbyggnadsärenden 
Delegation nr 19-22/2020 

Enskilda vägar 
Delegation nr 18-19/2020 

Skadeärende 
-
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§ 126 Dnr TEN 2020-00706 1.1.3.25 

Initiativärende: Förstärkt belysning på de lekplatser där 
behov finns ur trygghetssynpunkt 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet till 
nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Jonathan Tellbe (KD) har för Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat in 
ett initiativärende gällande ”Förstärkt belysning på de lekplatser där behov finns 
ur trygghetssynpunkt”.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende: Förstärkt belysning på de lekplatser där behov finns ur 
trygghetssynpunkt 
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