PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-29

1

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL
Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde
den 29 mars 2017:

§ 33

Upprop och val av justeringsmän och justering

§ 34

Godkännande av föredragningslista

§ 35

Tekniska förvaltningen informerar

§ 36

Information från Medborgardialog på Hässleholmen

§ 37

Svar på belysning längsmed gångväg vid Lilla Ekarängen

§ 38

Svar på belysning av gångväg mellan Kapplandsgatan och Fjärdingsparken

§ 39

Yttrande om att rusta upp Östermalmsparken

§ 40

Ekonomi februari 2017

§ 41

Uppdrag som inte ingår i budget - 2017

§ 42

Motion angående Kommunikation med näringsidkare från Anne-Marie
Ekström (L)

§ 43

Motion angående Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bara

§ 44

Inbjudan till samråd för Byttorp, Byttorpshörn 1 m fl, Borås Stad

§ 45

Yttrande över remiss: Träbyggnadsstrategi

§ 46

Yttrande över remiss: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad, 2017-2018

§ 47

Information från PLUPP-samtal (Planerings- och uppföljningssamtal)

§ 48

Redovisning av delegationer

§ 49

Anmälningsärenden

§ 50

Protokoll Tekniska nämndens Presidiemöte 2017-02-14

§ 51

Protokoll Tekniska nämnden 2017-02-23
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§ 52

Kjell Hjalmarsson (MP) föreslår en miljöförbättring

§ 53

Jan Hyllstam (L) frågar om utsmyckning utefter Viskanpromenaden?

§ 54

Andreas Exner (SD) frågar om kartläggning/attityd P-vakter?

§ 55

Andreas Exner (SD) frågar om en kompetensförsörjningsplan?

§ 56

Andreas Exner (SD) frågar om trafikfara vid Daltorpsskolan/södra Korsgatan
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Tid och Plats

Kl 13.00 – kl 17.00

Tekniska nämndens Sessionssal

Omfattning

§ 33- § 56

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)
Andreas Exner (SD), deltog i § 44 p g a jäv
Jan Hyllstam (L)
Ersättare
Raimon Tahvonen (S)
Maria Hanafi (S), t o m kl 16.30
Bo-Göran Gunnarsson (MP)
Björn Qvarnström (SD), tjg för Andreas Exner (SD), § 44, p g a jäv
Alexander Eliasson (M)
Bengt Belfrage (C), tjg för Ulf Landegren (C), kl 13.00 -17.00, § 33-§ 56

Övriga
Gunnar Isackson
Christer Norberg
Olof Svensson
Margareta Nilsson
Jessika Olausson
Ivanka Zejnilovic
Lisbeth Rehnlund

teknisk chef
avdelningschef Persontransportavdelningen
avdelningschef Park- och Skogsavdelningen
chef för Ekonomi- och IT-funktionen
HR-chef
kommunikatör, § 36
sekreterare
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§ 33
Upprop och val av justeringsmän och justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oliver Öberg (M)
med Anja Liikaluoma (S) som ersättare. Justeringen äger rum torsdagen den 6 april 2017,
kl 09.00, på Tekniska förvaltningen.

§ 34
Godkännande av föredragningslista

Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns:
Kjell Hjalmarsson (MP) föreslår en miljöförbättring.
Jan Hyllstam (L) frågar om en utsmyckning utmed Viskanpromenaden.
Andreas Exner (SD) frågar om en kartläggning/attityd P-vakter.
Andreas Exner frågar om en kompetensförsörjningsplan.
Andreas Exner (SD) frågar om trafikfara vid Daltorpsskolan/Södra Korsgatan.

§ 35
Tekniska förvaltningen informerar

Avdelningschef Christer Norberg informerar om en handlingsplan som är framtagen på
Persontransportavdelningen med anledning av flera långtidssjukskrivningar.
Jan Hyllstam (L) frågar vid föregående sammanträde om det är tänkt någon utbildning/kick
off av Tekniska nämnden? Teknisk chef Gunnar Isackson svarar att utöver informationen
som gavs till de nya nämndledamöterna så kommer en studieresa att ske på Tekniska
nämndens på majsammanträde.
Teknisk chef Gunnar Isackson informerar om invigning av Västerlånggatan den 6 maj 2017,
kl 12.00, om kostnadsfördyringar i samband med tecknande av nytt drift- och underhållsavtal
med Borås Elnät AB, att Nybron är i stort behov av ombyggnad varför en projektering bör
påbörjas snarast.
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om sommar- och vårplanteringar,
trädvärderingar, en metod för att skydda träd i offentlig miljö, om biofilter/dagvattenbäddar,
en metod för att fördröja dagvatten i offentlig miljö och Invigning av Aktivitetsplatsen på
Sjöbo den 26 april, kl 09.30.
Beslut

Tekniska nämnden lägger övrig information till handlingarna.
§ 36
Information från Medborgardialog på Hässleholmen

Kommunikatör Ivanka Zejnilovic informerar från Medborgardialogen på Hässleholmen,
den 10 december 2016.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
(Bilaga)
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§ 37
Dnr 2016/437 337 16
Svar till belysning längsmed gångväg vid Lilla Ekarängen

Den aktuella gångvägen i ärendet löper parallellt med parkens huvudstråk som är belyst.
Befintlig belysning i parken Lilla Ekarängen går i linje med Tekniska nämndens strategi för
hur allmänplatsmark ska belysas.
Tryggare stråk skapas genom att hänvisning sker till upplysta huvudstråk genom parker. På
så vis leds ingen till otrygga och undanskymda platser i och i anslutning till parker.
Beslut

Tekniska nämnden avslår förslaget till belysning längs med gångväg vid Lilla Ekarängen
med beaktande av vad som framförs i nämndens yttrande.
Andreas Exner (SD) vill att Tekniska förvaltningen ser över strategin för belysning på
Allmän platsmark.
(Bilaga)

§ 38
Dnr 2016/245 337 16
Svar till belysning av gångväg mellan Kapplandsgatan och
Fjärdingsparken

Den aktuella gångvägen löper till största delen över mark som tillhör Fjärdingsskolan, där
belysningen förbättrades av Lokalförsörjnings förvaltningen under hösten 2016. På den
sista sträckan bakom idrottshallen närmast Fjärdingsparken löper gångvägen över
parkmark. Denna yta uppläts åt Lokalförsörjningsförvaltningen hösten 2016 för
uppställning av paviljonger. Om behov finns att förbättra belysningen i anslutningen till
paviljongerna bör frågan ställas till Lokalförsörjningsförvaltningen.

Tekniska nämndens strategi för hur allmänplatsmark ska belysas har tillämpats i resterande
delar av Fjärdingsparken. Tryggare stråk skapas genom att hänvisning sker till upplysta
huvudstråk genom parker. På så vis leds ingen till otrygga och undanskymda platser i och i
anslutning till parker.
Beslut

Tekniska nämnden avslår förslaget till belysning längs med gångväg mellan
Kapplandsgatan och Fjärdingsparken med beaktande av vad som framförs i nämndens
yttrande.
(Bilaga)

§ 39
Dnr 2017/36 341 1
Yttrande om att rusta upp Östermalmsparken

Motionen att rusta upp Östermalmsparken går i linje med Tekniska nämndens intentioner
att förbättra och utveckla befintliga parkområden i Borås. Kraven på funktionella och
högkvalitativa grönstråk ökar i takt med förtätningen av vår stad.
Östermalmsparken finns med i grönområdesplanen och har klass II av IV.
För att en större upprustning ska bli verklighet i Östermalmsparken krävs att Parkenheten
tilldelas medel i investeringsbudgeten med start 2018. Parken är i behov av följande:
-

En förbättrad och tydlig entré mot Hasselbacksgatan.
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-

Förbättrad belysning för att öka tryggheten och möjligöra passage genom parken, från
Hasselbacksgatan och Vendelsdalsgatan till kv. Grönfinken.

-

Översyn av vattenanläggningen.

-

Nyplanteringen av vedartade och perenna växtmaterial i hela parken.
Nämnden vill understryka vikten av att utvecklingsarbete utförs i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Arbetslivsförvaltningen som har verksamhet i
anslutning till Östermalmsparken.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till motionen att rusta upp
Östermalmsparken med beaktande av vad som framförs i nämndens yttrande.
(Bilaga)

§ 40
Ekonomirapport februari 2017

Dnr 2017/2 061

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2017 redogjort för det ekonomiska
resultatet februari 2017.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till
handlingarna samt att överlämna resultat februari 2017 till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
(Bilaga)

§ 41
Uppdrag som inte ingår i budget – 2017

Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budget. En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
under 2015 där samtliga nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning på
uppdrag som inte ingår i budget som Kommunfullmäktig fattat. Berörda nämnder ska
lämna en rapport i Stratsys över de uppdrag som Kommunfullmäktig givit till
Kommunstyrelsen senast den 15 april 2017.
Bengt Belfrage (C) frågar om säkerhetsfrågor och trivselfrågor kring entrén från banvallen
till Stora vägen i Gånghester.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Uppdrag som inte ingår i budget – 2017som
finns inrapporterad i Stratsys.
(Bilaga)

§ 42
Dnr 2017/55 002
Svar på motion – Kommunikation med näringsidkare från
Anne-Marie Ekström (L)

Redan vid projektering tas hänsyn till de störningar som gatuarbeten kan innebära.
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I möjligaste mån tas hänsyn till att påverkan för enskilda näringsidkare ska bli så liten som
möjligt. Större gatuarbeten kan dock inte göras utan påverkan av tillgängligheten i olika
skeden av byggnationen. Att avstå från byggnationen är oftast inte ett alternativ.
Tekniska nämnden håller med om att information och kommunikation är viktiga delar i att
bygga förtroende med de som drabbas av störningar vid gatuarbeten.
Vid gatuarbeten i centrala staden föregås byggnationen oftast av samråd med
fastighetsägarföreningen (CiB) i tidiga skeden. Samråden följs av ett informationsmöte
med berörda fastighetsägare och affärsinnehavare innan arbetena startas. I byggskedet
läggs informationsansvaret på den entreprenör som utför arbetena. I nu aktuellt projekt
Västerlånggatan har detta skett via veckobrev där berörda har fått ta del av pågående och
planerade arbeten samt hur avstängningar kommer att vara utformade. Konceptet har varit
uppskattat av berörda affärsinnehavare.
Tekniska nämnden är dock inte ansvarig för alla arbeten som görs. Oftast ger
ombyggnation av gator möjlighet till bättre tillgänglighet under byggskedet då det oftast är
ytskikten som påverkas vid byggnationer av t.ex gågator.
Vid ledningsarbeten krävs i regel djupare schakter och större avstängningar för att
tillgodose krav på trafiksäkerhet och god arbetsmiljö. Detsamma kan gälla för större
ombyggnader av fastigheter som t.ex kvarteret Pallas.
Ansvaret för information och kommunikation innan och under byggskedet vilar på
initiativtagaren till byggnadsarbetena vilket således kan vara kommunala förvaltningar och
bolag såväl som privata fastighetsägare.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att kommunen utreder formerna för hur Borås
Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer och föreslår
att Kommunstyrelsen ges detta uppdrag
Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen med tillägget att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid
större ombyggnader i staden med hänvisning till att Tekniska nämnden inte ansvarar för
alla arbeten som utförs.
(Bilaga)

Dnr 2017/72 331 4
§ 43
Svar på återremitterad motion – Mindre partiklar och fler
levande människor – det är rätt bra från Anders Österberg (S)

De luftburna partikelemissioner som människor utsätts för utomhus har på senare år
uppmärksammats alltmer. Både vad det gäller dess negativa påverkan på människors hälsa
samt effekterna av metoder för att begränsa dess spridning innehåller osäkerheter som
kräver ytterligare kunskap för att kunna beläggas.
Av de mätningar som Miljökontoret gjort i Borås tyder resultaten på att uppställd
miljökvalitetsnorm för PM10 (inandningsbara partiklar mindre än 10 micrometer) ej
överskrids varför upprättande av åtgärdsprogram inte krävs i dagsläget.
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Dubbdäck river upp små partiklar från vägbanan vilket gör att dubbdäcksanvändning är
den dominerande källan till höga partikelhalter (PM10) i svenska städer.
Fyra av tio svenskar kör idag på dubbfria vinterdäck och trenden är att andelen ökar. För
tio år sedan uppmättes andelen dubbfria vinterdäck till 27 %. Det framgår av den årsvisa
vinterdäcksstatistik som Trafikverket sammanställer baserad på mätningar på slumpvis
utvalda parkerade bilar i olika delar av landet. Det är främst ökad användning av dubbfria
vinterdäck i södra Sverige och i Stockholmsområdet som bidrar till att andelen ökar sett
över landet. I Götaland är andelen som använder dubbfria vinterdäck 47 %, andelen är
något lägre i Borås 39 % enligt Trafikverkets rapport ”Undersökning av däcktyp i Sverige.
Vintern 2016 (januari-mars)”. Trafiksäkerhetsaspekten är den viktigaste orsaken till att
många bilister är tveksamma till att byta till dubbfria vinterdäck.
Begränsning av tiden för användning av dubbdäck är en fråga som även fortsättningsvis
bör hanteras på nationell nivå för att få en fungerande transportapparat vintertid inom
landets gränser. En minskad dubbdäcksanvändning skulle möjligen kunna erhållas genom
informationsinsatser om dess konsekvenser.
En minskad dubbdäcksanvändning kan innebära ökade krav på vinterväghållningen vilket i
sin tur leder till ökade kostnader för väghållaren.
Dammbindning som metod har en relativt kortvarig effekt och anses endast befogat att
användas som akutåtgärd vid extremt höga halter för att klara normen längs vägsträckor
där många människor vistas. En våt vägbana slits hårdare än en torr varför produktionen
av partiklar ökar vid dammbindning.
För att minska slitaget och därmed partikelhalterna på gator/vägar har utvecklingen varit
att beläggningarna har fått slitstarkare stenmaterial och stenrikare beläggningstyper,
tillsammans med skonsammare dubbdäck har detta inneburit att de mest effektiva
åtgärderna är utförda.
För att utveckla beläggningstyper som har ännu bättre egenskaper krävs konsekvensanalyser vilken inverkan dessa har på bullerexponering och trafiksäkerheten
(friktion).
Bättre standard på vägbeläggningar bör dock innebära en förbättrad situation vad avser
partikelhalt då en nyare beläggning släpper ifrån sig mindre stenmaterial än en gammal.
Extra upptagning av singel/sand vid lämplig väderlek under vinterperioden skulle innebära
en bättre luftmiljö med lägre partikelhalter under perioden då partikelhalterna normalt sett
är som störst.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inte inom
Borås varför åtgärdsprogram inte krävs i dagsläget.
Extra sandupptagning när halterna är högst samt förbättra vägbeläggningen på hårt
trafikerade gator är insatser som förbättrar luftmiljön och håller ned partikelhalterna.
Tekniska nämnden tillstyrker motionen till ovan beskrivna delar förutsatt att nämnden
erhåller extra budgetmedel för åtgärderna.
(Bilaga)
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§ 44
Dnr 2017/117 313 1
Inbjudan till samråd för Byttorp, Byttorpshörn 1 m fl, Borås
Stad

Syftet med förslaget till detaljplan är att bygga nya bostäder och viss centrum-verksamhet
inom fastigheterna Byttorpstå och Byttorpshörn.
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av bostadsbebyggelsen längs
med Alingsåsvägen. Sammanlagt föreslås ca 120 lägenheter fördelade i fem friliggande
byggnadsvolymer i 3-7 våningar samt tillhörande parkeringsplatser i garage och
parkeringsdäck.
Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen bostäder på föreslaget
parkeringsdäck som en del i att göra detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i
nuläget inte för avsikt att uppföra bebyggelsen.
På fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ges möjlighet att inrymma centrumverksamhet i
begränsad omfattning.
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat förslag till
detaljplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan.

(Bilaga)

Andras Exner (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv.

§ 45
Dnr 2017/4 002
Yttrande över remiss: Träbyggnadsstrategi

Strategin är framtagen för att kommun ska öka träbyggnationen i Borås. Tekniska
nämnden ser det som ett mycket vällovligt syfte för att minska påverkan på miljö och
klimat och inte minst utifrån att tekniken med att bygga i trä har utvecklats så att även
högre hus kan komma ifråga.
Nämnden ställer sig positiva till strategin och anser att denna skall vara ett eget dokument
samt att avsnittet ”ansvar och regler” skal tas bort då detta bör tas upp i annat dokument.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrker strategin med förbehåll som anges i nämndens
yttrande.

(Bilaga)

§ 46
Dnr 2017/4 002
Yttrande över remiss: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås
Stad, 2017- 2018
I programmet står det att ”Kulturen ska vara dynamisk, utmanande och obunden dynamisk
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”
I det nya programmet har nuvarande Biblioteksprogram anslutits till Kulturprogrammet.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka programmet.

(Bilaga)

§ 47
Information från PLUPP-samtal (Planerings- och
uppföljningssamtal)

Teknisk chef Gunnar Isackson informerar från PLUPP-samtal (Planerings- och
uppföljningssamtal) den 7 mars 2017.
Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
§ 48
Redovisning av delegationer

Dnr 2017/1 002

Redovisas upprättade rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden.

Beslut

Delegationsredovisningen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 49
Anmälningsärenden

Dnr 2017/01 m fl

1.

Protokollsutdrag § 10 Kommunfullmäktige angående förslag till Borås
Stads Drogpolitiska program.

2.

Protokollsutdrag § 32 från Kommunfullmäktige angående
Klassificeringsstruktur i Borås Stad.

3.

Protokollsutdrag § 35 från Kommunfullmäktige angående
handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.

4.

Protokollsutdrag § 33 från Kommunstyrelsen angående
Säker och Trygg kommun.

5.

Svar på skrivelse angående synpunkter på färdtjänsttaxor.

6.

Protokollsutdrag § 312 från Kommunfullmäktige angående
Revidering Riktlinjer för medborgardialog.

7.

Protokollsutdrag § 318 från Kommunfullmäktige angående
Plan för vatten och avlopp i Borås.

8.

Protokollsutdrag § 319 från Kommunfullmäktige angående
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning.

9.

Protokollsutdrag § 323 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Annette Carlsson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M): Handlingsplan mot otrygghet!
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10. Protokollsutdrag § 324 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Mats Brandt (C): ”Alla goda ting äro tre”.
11. Protokollsutdrag § 326 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att införa 1%-regeln
för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås.
12. Protokollsutdrag § 327 från Kommunfullmäktige angående
Svar på motion av Annette Carlsson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M): Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad trygghet i
närmiljön!
13. Protokollsutdrag § 20/2017 från Kommunfullmäktige angående Svar
på motion av Marie Fridén (M): TRÄD in i en vacker stad!
14. Protokollsutdrag § 21/2017 från Kommunfullmäktige angående Svar
på motion av Alexander Andersson (C): Kommunal beredskap.
15. Svar på e-petition angående Servicehus Stadspaken.
16. Svar på e-petition angående Belysning av gångväg i Dalsjöfors.
17. Vikariatsförordnande för Michael Dahlander som tf avdelningschef för
Gatuavdelningen under tiden 2017-03-27--04-09.
18. Uppdrag till Kommunstyrelsen att svara för utredningsuppdrag tillsyn
av parkeringsplatser.
19. Svar på skrivelse angående synpunkter på färdtjänsttaxor.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 50
Protokoll Tekniska nämndens Presidiemöte

Protokoll från Tekniska nämndens Presidiemöte den 14 februari 2017.
Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 51
Protokoll från Tekniska nämnden

Protokoll från Tekniska nämnden den 23 februari 2017.
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Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
(Bilaga)

§ 52
Kjell Hjalmarsson (MP) föreslår en miljöförbättring

Kjell Hjalmarsson, (MP) föreslår att platsmuggarna tas bort på Tekniska nämndens möten
och istället använda kaffemuggar till både vatten och kaffe. Blir en besparing på både
miljön och ekonomin.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar anta Kjell Hjalmarsons (MP) förslag till miljöförbättring.
§ 53
Jan Hyllstam (L) frågar om utsmyckning utmed
Viskanpromenaden?

Jan Hyllstam (L) frågar om utsmyckning utmed Viskanpromenaden?
Beslut

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets svarar att det inte är aktuellt i dagläget.
§ 54
Andreas Exner (SD) frågar om en kartläggning/attityd för
P-vakter?
Andreas Exner (SD) frågar om kartläggning/attityd P-vakter?
Beslut

Avdelningschef Olof Svensson besvarar frågan och P-vakterna tillhör Parkeringsbolagets
personal.
§ 55
Andreas Exner (SD) frågar om kompetensförsörjningsplan?
Andreas Exner (SD) frågar om kompetensförsörjningsplan?
Beslut

Ärendet tas upp på aprilsammanträdet.
§ 56
Andreas Exner (SD) frågar om trafikfara vid
Daltorpsskolan/Södra Korsgatan?

Andreas Exner (SD) frågar om trafikfara vid Daltorpsskolan/Södra Korsgatan?
Beslut

Ärendet tas upp på aprilsammanträdet.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-29

Vid protokollet

Lisbeth Rehnlund
Justeras

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Oliver Öberg (M)

Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 april 2017.

Lisbeth Rehnlund
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