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Sammanträdesdag
2017-01-26

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL
Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde
den 26 januari 2017:

§1

Upprop och val av justeringsmän och justering

§2

Godkännande av föredragningslista

§3

Tekniska förvaltningen informerar

§4

Resultat från enkätundersökning ”Kritik på teknik”

§5

Ekonomirapport Preliminärt resultat 2016

§6

Internkontrollplan 2017/Riskanalys

§7

Yttrande över ”Uppföljning av program för integrerat samhälle”

§8

Yttrande över ”Samråd om förslag till detaljplan för Gånghester,
del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester Borås Stad"

§9

Yttrande över remiss av ”Naturvårdsverkets redovisning för minskad
nedskräpning”

§ 10

Yttrande över remiss ”Riksintresseutredningens betänkande Planering
och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

§ 11

Revidering av Delegationsbestämmelser

§ 12

Ändring av Tekniska nämndens mötesdatum

§ 13

Redovisning av delegationer

§ 14

Anmälningsärenden

§ 15

Protokoll Tekniska nämndens Arbetsutskott 2016-12-13

§ 16

Protokoll Tekniska nämnden 2016-12-22
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Tid och Plats
Kl 13.00 – kl 16.10

Tekniska nämndens Sessionssal

Omfattning
§ 1- § 16
Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Oliver Öberg (M)
Kjell Hjalmarsson (MP)
Ulf Samuelsson (S)
Anja Liikaluoma (S)
Andreas Exner (SD)
Jan Hyllstam (L)
Ulf Landegren (C)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare
Maria Hanafi (S)
Bo Göran Gunnarsson (MP)
Jasem Hardan (V)
Björn Qvarnström (SD) tjg för Andreas Exner (SD), § 8 p g a jäv
Saveta Olsén (M) tjg för Christina Zetterstrand (M), kl 13.00-16.10, § 1-§16
Bengt Belfrage (C) tjg för Jan Hyllstam §1-§16, beslutssammanträde
Per-Olof Löfgren (KD)

Övriga
Gunnar Isackson
Alf Iwarson
Christer Norberg
Margareta Nilsson
Olof Svensson
Ivanka Zejnilovic
Kerstin Hjalmarsson

teknisk chef
avdelningschef Gatuavdelningen
avdelningschef Persontransportavdelningen
chef för Ekonomi- och IT-funktionen
avdelningschef Park- och Skogsavdelningen
kommunikatör § 4
sekreterare
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§1
Upprop och val av justeringsmän och justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Samuelsson (S) med
Ulf Landegren (L) som ersättare. Justeringen äger rum, på Tekniska förvaltningen
onsdagen den 1 februari 2017 kl. 15.00.

§2
Godkännande av föredragningslista
Upprättad föredragningslista godkänns.

§3
Tekniska förvaltningen informerar
Avdelningschef Christer Norberg informerar om att två nya avtal för skolskjuts är klara
samt om att man nu börjar med kontantlösa färdtjänstresor. Resenärer ska numera få
faktura. Dock måste det betalas för medresenär och djur. Informerar också om
återbetalning för resa i annan kommun.
Avdelningschef Alf Ivarsson informerar om pågående projekt: bussterminalen vid
lasarettet, ombyggnad av Västerlånggatan och om projektet Vintercyklist.
Avdelningschef Olof Svensson informerar om att Cityvärdarna som för närvarande
bemannar Orangeriet och om träd i samband med ombyggnation av Kongresshuset.
Oliver Öberg (M) frågar om Östermalmsparken är parkmark och om den kan belysas.
Olof Svensson svarar att parken är parkmark men att det inte finns någon plan på
belysning.
Oliver Öberg (M) påpekar att belysningen på Hybergsvägen är undermålig. Alf Iwarsson
svarar att en del är åtgärdat. Det är en gammal belysningsanläggning.
Pallashuset: Fastighetsägaren vill bygga en permanent ramp på allmän platsmark för
uteservering mot Viskan. Alf Iwarsson svarar att Tekniska förvaltningen tittar på en annan
lösning för tillgänglighetsanpassning.
Saveta Olsén (M) visar bilder på hur bland annat trottoarer kan se ut efter fibergrävning.
Alf Iwarsson svarar att för närvarande är återställningen provisorisk och kommer att lagas
permanent. Arbetet kommer att pågå under en längre tid. Kanske ska gångbanor
prioriteras?
Kjell Hjalmarsson (MP) undrar över belysningen i träden i Stadsparken. Olof Svensson
svarar att träden måste bedömmas och eventuellt tas ner. Belysningen måste plockas bort.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§4
Dnr 2017/TEK 0037 002
Resultat från enkätundersökning ”Kritik på teknik”
Kommunikatör Ivanka Zejnilovic informerar om resultatet från enkätundersökning
”Kritik på teknik”.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
(Bilaga)

§5
Ekonomirapport och preliminärt resultat 2016
Chefen för Ekonomi- och IT-funktionen Margareta Nilsson informerar om det
preliminära resultatet för år 2016.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
§6
Dnr 2016/726 002 1 och 2016/710 068
Internkontrollplan 2017/Riskanalys
Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom
sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att utforma en lokal organisation anpassad till
respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste, utifrån upprättad riskanalys,
lokala regelverk och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden.
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. I
samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen.
Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process revidering av planen kommer
att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas för
nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta Riskanalysen med följande justeringar:
Lägg till ”Risk för att politiska beslut inte genomförs i enlighet med politikens intentioner
3x3”, ta bort nuvarande skrivning angående strukturer i väggarna samt att under punkt
25 ändra ”nej” till ”ja”.
(Bilaga)
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§7
Dnr 2016/748 002
Yttrande över ”Uppföljning av program för integrerat samhälle”
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i
Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat
samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och
gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån
sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju
programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur.
Inom Tekniska förvaltningen tillämpas Borås Stads modell för kompetensbaserad
rekrytering. På detta sätt säkerställs att det alltid är den kandidat som har rätt kompetens
för uppdraget, oaktat etnisk bakgrund, som anställs.
Tekniska förvaltningen är en förhållandevis liten förvaltning med få medarbetare i varje
verksamhet. Verksamheterna utgör till stor del beställarfunktioner och utrymme för att ta
emot praktikanter är mycket begränsat. I de av Tekniska förvaltningens verksamheter som
arbetar med utförande finns, av säkerhetsskäl, krav på kunskap i svenska språket. Därför
är det svårt att ta emot praktikanter som saknar tillräcklig språkkunskap.
Tekniska förvaltningen arbetar aktivt för att kunna erbjuda feriejobb för ungdomar. Inom
ramen för den verksamheten har ett antal ungdomar med utländsk bakgrund fått möjlighet
till en första ingång i arbetslivet.

Beslut

Tekniska beslutar att översända yttrandet samt svar på frågor för uppföljning av
programmet till Arbetslivsnämnden.
(SD) deltar inte i beslutet
(Bilaga)

§8
Dnr 2016/818 313.1
Samråd om förslag till detaljplan för Gånghester, del av Hulta
4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad
Syftet med förslaget till detaljplan är att bygga en ny förskola i Gånghester med sex
avdelningar. Byggnadens utformning ska anpassas till omkringliggande natur.
Detaljplaneförslaget innehåller också en sedan tidigare icke planlagd bostadsfastighet,
Hulta 4:28 som planlägges och ges en liknande byggrätt som övriga bostäder i området.
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat förslag till
detaljplan.
Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan
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(Bilaga)

§9
Dnr 2016/813 820
Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets redovisning för
åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens
styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på nödvändiga
förändringar samt att utreda och föreslå hur det nationella förebyggande arbetet mot
nedskräpning kan säkerställas. I uppdraget ingår också att utreda om kompletterande
finansieringsformer och/eller andra åtgärder för omhändertagande av marint skräp på
stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ samt att utreda och föreslå hur Lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan ändras så att
kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljöer och utföra renhållning
även inom sådana områden.
I korthet föreslår Naturvårdsverket följande:
 Det finns behov av extra medel till städning av Bohuskusten. Statlig finansiering är den
mest framkomliga vägen eftersom problemet är regionalt och skräpet till övervägande
del är ilandflutet.
 Kommunernas ansvar enligt gaturenhållningslagen ska utökas att gälla renhållning för
att i skälig utsträckning undvika skada på växt- och djurliv och naturmiljön.
 Kommunernas ansvar utanför detaljplan förstärks samt att kommunens sekundära
ansvar för icke detaljplanelagda områden förtydligas.
 En total översyn av Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning
Naturvårdsverkets överväganden:
 Ordningsboten för nedskräpning har sin styrka i signalvärdet, att den förenklar polisens
arbete och avlastar rättssystemet, vilket var syftet med införandet. Det är svårt att se
sambandet mellan nedskräpningsbot och minskad nedskräpning på grund av
otillräckligt dataunderlag och svårigheten att skilja ut botens effekt bland andra
faktorer.
 Att slänga cigarettfimpar är förbjudet men mycket vanligt förekommande och påverkar
trivseln negativt, men småskräp som cigarettfimpar omfattas idag inte av
sanktionsmöjlighet i form av nedskräpningsbot. För att bötfälla krävs ett underlag som
tydligare än idag visar på risken för skada på miljön.
 Det nationella förebyggande arbete mot nedskräpning som beskrivs är i dagsläget
säkerställt i den omfattning som behövs.
Nedskräpningsboten
Införandet av möjligheten för polismyndigheten att på plats utfärda sanktion mot
nedskräpning har effektiviserat möjligheterna att lagföra de som bryter mot förbudet mot
nedskräpning. Detta tillsammans med signalvärdet i att riskera nedskräpningsbot anser
Naturvårdverket att boten har fyllt sitt syfte.
Tekniska nämnden anser att intentionerna med nedskräpningsboten är goda. Införandet
fick stort utrymme i media när de första böterna utfärdades och fick då stort signalvärde.
Med den statistik över utfärdade nedskräpningsböter som presenteras kan frågan ställas
vilket signalvärde och allmänpreventiv effekt boten har för att motverka nedskräpning.
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Tekniska nämnden anser att risken att lagföras för nedskräpning är marginell. Såväl
signalvärde som allmänpreventiv inverkan förutsätter att lagstiftningen tillämpas i större
utsträckning än idag.
Cigarettfimpar som utgör största delen av nedskräpningen omfattas idag inte av
bötessanktion. I Borås utgör fimpar över 70 % av det skräp som identifierats vid utförda
skräpmätningar. För att det ska anses motiverat att utfärda nedskräpningsbot för
cigarettfimpar behövs enligt Naturvårdsverkets uppfattning ett underlag som visar på
risken för skada på miljön vilket förfaller ologiskt då denna koppling inte görs till annat
skräp som är till omfattning av mindre omfattning och straffsanktionerat idag.
Förebyggande arbete
Nedskräpningen innebär stora kostnader för kommunerna. Allt större resurser läggs på att
städa efter nedskräparna. Tekniska förvaltningens uppfattning är att större resurser
behöver läggas på det förebyggande arbetet när det gäller attityd- och beteendefrågor så att
mindre skräp hamnar på fel ställen.
Borås Stad bedriver tillsammans med olika aktörer i staden ett aktivt arbete via
organisationen Borås Rent och Snyggt för att motverka nedskräpning.
Det behövs också bedrivas ett mer offensivt arbete på nationell nivå i dessa frågor.
Att såsom konstateras: ”Attityd- och beteendefrågor är ett område där arbetet bedrivs av
huvudsakligen andra aktörer än myndigheterna” och att det pågår diskussioner i EU om
producentansvar för finansiering av nedskräpningsförebyggande information är en alltför
defensiv hållning på nationell nivå för den nedskräpning som pågår här och nu. Större
satsning behövs också på nationell nivå för att motverka nedskräpningen.
Ändring i lagen om gaturenhållning och skyltning
Tekniska nämnden anser att det är bra med ett förtydligande av kommunernas sekundära
ansvar gällande lagstiftning Lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning. Det är dock tveksamt med ett införande av ansvar för renhållning som
bedöms påverka växt- och djurliv och naturmiljön i gaturenhållningslagen.
Miljöpåverkande frågeställningar som kan bli föremål för miljöprövning passar bättre att
inordnas i Miljöbalken.
Vid förändringar i gällande lagstiftning vad avser Lag 1998:814 med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning krävs enligt Tekniska nämndens uppfattning en
samordning med övrig lagstiftning såsom Miljöbalken, Plan- och bygglag, Renhållningslag
och Väglag. Sistnämnda lagstiftning syftar precis som gaturenhållningslagen till att
förebygga olägenheter för människors hälsa vad avser renhållning inom vägområde.
Vid en översyn av lagstiftning Lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning är det angeläget lösa problemet med de tillfälliga otillåtna
skyltar som sätts upp utmed det kommunala vägnätet. Skyltarna bidrar till nedskräpning, är
förfulande och påverkar trafiksäkerheten på ett negativt sätt. En möjlighet för kommunala
väghållare att agera på ett effektivare sätt än idag efterlyses.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända yttrandet till Kommunstyrelsen med beaktande
av vad som framförts i nämndens yttrande.
(Bilaga)
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§ 10
Dnr 2016/742 002
Yttrande över remiss ”Riksintresseutredningens betänkande
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Utredningens förslag utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med
områden av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte att bidra till en hållbar
utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska planeringen. Det framhåller
kommunernas viktiga uppgift att göra samlade bedömningar i sin fysiska planering för en
hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas.
Vidare utgår förslaget från att det även framgent finns behov av ett system för statligt
inflytande i kommunernas fysiska planering för att tillgodose nationella intressen.
Eftersom frågorna rör nationella intressen bör staten genom regeringen ha ett tydligare
ansvar i systemet.
Förslaget syftar till att främja en helhetssyn i den fysiska planeringen, förtydliga
bestämmelsernas avsedda karaktär som planeringsriktlinjer, anpassa bestämmelserna till
dagens krav och behov och förbättra förutsättningarna för kommunernas viktiga arbete
med att bidra till hållbar utveckling genom fysisk planering. Syftet med förslaget innebär
också att förtydliga det statliga inflytandet i den kommunala fysiska planeringen
beträffande nationellt betydelsefulla intressen, förbättra samordningen på nationell nivå
genom regeringens roll i systemet stärks, förbättra förutsättningarna för dialog mellan
saten och kommunerna om områden av riksintresse samt förtydliga tillämpningen i
systemet.
Tekniska nämnden har inget att erinra mot betänkandets förslag.
Beslut

Tekniska nämnden har inget att erinra mot betänkandets förslag
(Bilaga)

§ 11
Dnr 2017/TEK0034 002
Revidering av Delegationsbestämmelser
I samband med den nya organisationen som gäller från årsskiftet flyttades
Upphandlingsavdelningen från Tekniska förvaltningen vilket bl. a innebär att Tekniska
nämndens delegationer behöver justeras. Även andra smärre uppdateringar och
revideringar är gjorda för anpassa dem till dagens förhållanden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta de justerade delegationsbestämmelserna att gälla från
2017-03-01.
(Bilaga)
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§ 12
Dnr
Ändring av Tekniska nämndens mötesdatum
Tekniska nämnden flyttar marsnämndens möte (30 mars) till
onsdagen den 29 mars kl 13.00.
Beslut

Tekniska nämnden godkänner förslaget.
(Bilaga)

§ 13
Redovisning av delegationer

Dnr 2017/1 002

Redovisas upprättade rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden.
Beslut

Delegationsredovisningen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 14
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.

Dnr 2017/01 m fl

Protokollsutdrag § 289 Kommunfullmäktige angående Borås Stads program för
föräldraskapsstöd.
Protokollsutdrag § 284 från Kommunfullmäktige angående Antagande
av Borås Stads Riktlinjer för parkering.
Protokollsutdrag § 281 från Kommunfullmäktige angående Förslag från
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag.
Vikariatsförordnande för Martin Perlstedt som tf avdelningschef på
Upphandlingsavdelningen under tiden 2016-12-23--2016-12-30.
Vikariatsförordnande för Peder Andersén som tf avdelningschef på
Persontransportavdelningen under tiden 2016-12-27--12-29 och 2017-01-02--01-03.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

(Bilaga)
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§ 15
Protokoll Tekniska nämndens Arbetsutskott
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 13 december 2016.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 16
Protokoll från Tekniska nämnden
Protokoll från Tekniska nämnden den 22 december 2016.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
(Bilaga)

Vid protokollet

Kerstin Hjalmarsson
Justeras
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Ulf Samuelsson (S)

Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2017.

Kerstin Hjalmarsson
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