
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 
Instans 
Tekniska nämnden 

Plats och tid: Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 24 november 2022 kl 13:00-
14:55. Ajournering för gruppöverläggningar 14:10-14:20. 

Ledamöter 
Jan Idehed (C), Ordförande 
Katja Lecznar (M) ersätter Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Maria Hanafi (S), 2:e vice ordförande 
Ulf Samuelsson (S) 
Ulf Landegren (C) ersätter Jan Hyllstam (L) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Peter Florén (KD) ersätter Andreas Tammjärv (M) 
Harald Finlöf (KD) 
Olle Engström (SD) 

Ersättare 
David Bohlin (S) 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen  
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Ivanka Zejnilovic, avdelningschef Persontransportsavdelningen 
Jessika Olausson, HR-chef  
Cristofer Damberg, tekniker, Park- och skogsavdelningen t.o.m. 13:20 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Justering äger rum genom digital signering 2022-11-28 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 november 2022 

Paragrafer §§ 124-132 

Underskrifter 

Ordförande (211111 18.58) Jan Idehed - Mobilt BankID 
Jan Idehed 

Justerare (220411 12.07) Lars Olle Engström - Mobilt BankID 
- 

Sekreterare  (220309 14.13) MALIN GRAHMSTAD - Mobilt BankID 
Malin Grahmstad 
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§ 124  

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Olle Engström (SD) med 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) som ersättare. Justeringen äger rum via digital 
signering 2022-11-28. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare. 
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§ 125  

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Förslaget till föredragningslista godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av föredragningslista. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 126 Dnr TEN 2021-008401.1.3.25 

Förvaltningen informerar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tekniker Cristofer Damberg informerar om utförda åtgärder för inväxande 
vegetation i gatumiljö. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om ny avdelningschef på 
Lantmäteriavdelningen. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om att Hjärtstartaren flyttats till 
trapphuset på Tekniska förvaltningen och HLR-utbildning på förvaltningen 
efter en inträffad incident. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om Tekniska nämndens julbord 
14/12. 
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§ 127 Dnr TEN 2022-007751.2.4.1 

Ekonomiuppföljning oktober 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomiuppföljning oktober 2022” 
daterad 2022-11-07 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med 
oktober månad och prognostiserat resultat för helåret 2022. Rapporten avser 
uppföljning av både drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomiuppföljning oktober 2022 
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§ 128 Dnr TEN 2022-006261.4.2.0 

Yttrande över remiss: Riktlinjer - delaktighet och 
inflytande för medborgare 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker riktlinjerna ”Delaktighet och inflytande för 
medborgare”. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för delaktighet och inflytande för medborgare är på remiss till Borås 
stads nämnder och bolag. Fem olika former för medborgarinflytande nämns: 
information, konsultation, dialog, medskapande och medbeslutande. Vidare 
listas ett antal principer för ett systematiskt och samordnat arbete med 
delaktighet och inflytande. 

Riktlinjerna innebär en bra checklista vid hantering av frågor som direkt berör 
människor som bor och vistas i Borås. 

Tekniska nämnden tillstyrker riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare 
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§ 129 Dnr TEN 2022-006561.1.3.0 

Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 
mot hemlöshet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hemlöshet skapar enorm utsatthet och som ofta grundar sig i flera olika 
orsaker. För att förebygga och motverka hemlöshet behövs både individuella 
och strukturella insatser. Vikten av samverkan mellan interna och externa 
aktörer, såsom nämnderna, bostadsbolagen och civilsamhället är avgörande i 
arbetet. Inom ramen för Socialt hållbart Borås har det öppnats upp för ett mer 
övergripande arbete och en bredare ansats i program mot hemlöshet. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsansvar gällande 
hemlöshetsfrågor och ansvarar för revidering av program mot hemlöshet. 
Under 2022 har Individ- och familjeomsorgsnämnden tillsammans med 
representanter från Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, 
Stadsledningskansliet samt två av de kommunala bostadsbolagen; Bostäder i 
Borås och Viskaforshem, arbetat med revideringen av programmet 

Utifrån programmet ska arbetsgruppen sedan ta fram förslag till lösningar och 
åtgärder för att förebygga och motverka hemlöshet som ska sammanställas i en 
handlingsplan. 

Tekniska nämnden har utifrån sitt verksamhetsområde inget att erinra och 
väljer därmed att avstå från att yttra sig över Borås Stads program mot 
hemlöshet. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Program mot hemlöshet 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 130 Dnr TEN 2022-004642.1.3.1 

Gallring av Tekniska nämndens handlingar- 
skolskjutshandlingar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att gallra följande handlingar: 

- Inkommen ansökan perioden år 2015-2020 

- Intyg perioden år 2015-2020 

- Beslut perioden år 2015-2020 

- Taxiunderlag perioden år 2015-2020 

- Överklaganden perioden år 2015-2016 

- Domar 5 år perioden år 2015-2016 

- Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning perioden år 2015-
2020 

Sammanfattning av ärendet 
Persontransportavdelningen på Tekniska förvaltningen handlägger ärenden 
kring skolskjuts för elever i Borås. Tekniska nämnden har antagit en reviderad 
dokumenthanteringsplan den 24 november 2021 § 130. Enligt den nuvarande 
dokumenthanteringsplan (3.5.1.2) kan inkomna skolskjutsansökningar gallras 
efter två år från att ansökningar inkom. Detsamma gället för intyg, beslut, 
taxiunderlag och ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning. 
Vad gäller överklaganden och domar är gallringstiden fem år.  

På Tekniska förvaltningen förvaras en stor mängd skolskjutsansökningar och 
andra handlingar kopplade till skolskjutsärenden från perioden 2015- 2021. 
Dessa handlingar kan inte gallras med stöd av den nu gällande 
dokumenthanteringsplanen och inte heller med stöd av tidigare 
dokumenthanteringsplaner på grund av att skolskjutshandlingar inte har berörts 
i planerna. Tekniska nämnden måste fatta ett särskilt gallringsbeslut för att 
handlingarna ska kunna gallras. Med utgångspunkt från den nuvarande 
dokumenthanteringsplanen är det lämpligt att gallra en stor del av de handlingar 
som har en gallringstid på två år men dock endast gallra en begränsad del av 
handlingarna som har en gallringstid på fem år. Det innebär att ett nytt 
gallringsbeslut behöver fattas av nämnden under kommande år. 

Tekniska nämnden beslutar att gallra följande handlingar: 

- Inkommen ansökan perioden år 2015-2020 
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- Intyg perioden år 2015-2020 

- Beslut perioden år 2015-2020 

- Taxiunderlag perioden år 2015-2020 

- Överklaganden perioden år 2015-2016 

- Domar perioden år 2015-2016 

- Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning perioden år 2015-
2020 

Beslutsunderlag 
1.  Dokumenthanteringsplan, 2022-06-14 
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§ 131 Dnr TEN 2022-007761.3.1.1 

Anmälningsärenden november 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 168 Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2023 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 174 Taxa för upplåtelse av gatu- 
och torgplatser 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 179 Riktlinjer beställar-
/utförarmodellen. (Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom 
kommunkoncernen) 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 180 Förslag på utökat uppdrag 
för Servicenämnden gällande krisberedskap 

5. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17  § 390 Försäljning av fastigheten 
Visiret 4, utmed Ryssnäsgatan i Viared 

6. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17  § 394 Intern kontrollplan 2023 

7. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17  § 395 Äskande om medel från 
Trygghetspotten 

8. Vikariatsförordnande Park- och skogsavdelningen 

9. Avtal fiske i Lillån-Kransån Göran Palmqvist 

10. Avtal fiske i Lillån-Kransån Kristian Palmqvist 

11. Tekniska nämndens presidium 2022-10-18 Protokoll  

12. Tekniska nämnden 2022-10-26 Protokoll 
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§ 132 Dnr TEN 2021-008421.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut november 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Färdtjänst oktober 2022 

Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 

63 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

23 st enstaka resor och generella beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst 

 0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd (färdtjänst och riksfärdtjänst) 

86 st 

Antal genomförda färdtjänstresor 

25 807 st 

Antal bommar 

616 st (2,39 %) 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 278-300 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter 

Nr 31-39/2022 

Tillf lokala trafikföreskrifter 
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Nr 99-102/2022 

Handikapptillstånd 

Nr 167-188/2022 

(varav 7 st avslag, 15 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag 

Nr 32-34/2022 

Dispenser 

Nr 22-23/2022 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  

Nr 10/2022 (36 st) 

Fordonsflyttning 

Nr 10/2022 (19 st) 

Boendeparkering, Villastaden 

Nr 10/2022 (14 st) 

Boendeparkering, Lugnet 

Nr 10/2022 (14 st) 

Boendeparkering, Östermalm 

Nr 10/2022 (3 st) 

Boendeparkering, Salängen 

Nr 10/2022 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart 

Nr 5/2022 

SUMMA: 

47 st 

 

Enskilda vägar 

- 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Ärende 

Beslut 
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Delegat 

Delegation 

Samråd av förslag till ändring av detaljplan för Göta, Laxöringen 14 med flera, 
Borås Stad (BN2022-1029) 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget till ändring av detaljplanen, 
varför ändringen tillstyrkes. 

Förvaltningschef 

10/2022 

 

Granskning av förslag till detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, 
Åsahagsvägen, Borås Stad (BN 2021-1180). 

 

 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan. 

 

Förvaltningschef 

 

11/2022 

Granskning av förslag till detaljplan Lundby, del av Lundby 1:1, 
Erikslundskolan Borås Stad (BN2020-856). 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan. 

Förvaltningschef 

12/2022 
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