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Plats och tid Kungsgatan 57, rum 3116 samt på distans via Microsoft Teams, onsdagen den 26 
augusti 2020 kl 13:00-15:00 (ajournering kl.14:15-14:45) 

Beslutande Ledamöter 

Jan Idehed (C), Ordförande 
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande 
Maria Hanafi (S) tjänstgör för Anja Liikaluoma (S) 
Jan Hyllstam (L) 
Sofia Wik (C) tjänstgör för Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Saveta Olsén (M) 
Harald Finlöf (KD) 
Olle Engström (SD) 

Närvarande Ersättare 
Ulf Landegren (C) 
Andreas Tammjärv (M) fr.o.m. kl.13:35, § 94-99 
Jonathan Tellbe (KD) 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen 
Sara Wingren, ekonomichef 
Emma Nyström Svensson, nämndsekreterare 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare Lokalförsörjningsförvaltningen 
Emina Slatina, verksamhetsutvecklare, § 93 
 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 2020-08-27 kl. 13:00 
 

 
 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 augusti 2020 

Underskrifter 

 Sekreterare 
Emma Nyström Svensson 

 Ordförande 
Jan Idehed 

 Justerare 
Sead Omerovic 

Paragrafer §§ 90-99 
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§ 90 Dnr TEN 19323  

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sead Omerovic (S) med Ulf 
Landegren (C) som ersättare. Justeringen äger rum på Kungsgatan 57, 2020-08-
27 kl. 13:00.      
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§ 91 Dnr TEN 19324  

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.      
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§ 92 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 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om att transporter till och från  
dagverksamheterna återigen kommer startas upp. Information gavs även om  
skolstarten. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om arbetet vid GC-väg Söderbrogatan 
och kommande kommunikationsinsatser.  

Förvaltningschef Magnus Palm presenterar sig själv och informerar om 
ersättare av Tekniska nämndens nämndsekreterare under hösten 2020.       

Information gavs även om kommande stadsvandring arrangerad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 september 2020.         
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§ 93 Dnr TEN 2020-00330 1.1.3.25 

Yttrande över Energi- och klimatstrategi 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Energi- och klimatstrategi 
med beaktande av nämndens synpunkter.    

Sammanfattning av ärendet 

Mycket som nämns i strategin, finns redan som en naturlig del inom Tekniska 
nämndens verksamhet. Vi bygger cykelbanor, arbetar med skogsförvaltningen 
med stor hänsyn till miljön. En hel del av nämndens miljöarbete beskrivs i den 
årliga redovisning som görs inom ramen för vår miljödiplomering. Kopplingen 
till ekonomin samt hur mycket pengar nämnden får, är ändå avgörande faktor i 
slutändan.   

Det pågår arbete med Trafikplan i Borås stad, för att främja hållbar utveckling 
av resande och se till att biltrafiken minskar. Tekniska nämnden ansvarar för 
stadens Cykelplan med fokus på att öka andelen cykelresor av det totala 
resandet. Satsningar görs även på persontransporter och en god kollektivtrafik.   

Tekniska förvaltningen ser fram emot satsningar som behöver göras när det 
kommer till träbyggnationer. Något som behöver inkluderas när man bygga 
bostäder som skapar mervärde, där i dagsläget saknas kopplingar till 
träbyggnationer i den fysiska planeringen.  

Om vi ska kunna bidra till upptag av koldioxid det vill säga de negativa 
utsläppen, behöver vi mer grönska i tätorter och centralorten. På det sättet kan 
vi bidra med att skapa en god miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. 

När Coronapandemin blev ett faktum förväntades medarbetare utföra sitt 
arbete via distans vilket har underlättat för anställda att minska sitt 
klimatavtryck.   

Miljökrav ställs vid upphandlingar vilket skapar bra förutsättningar för att 
kunna konsumera mer hållbart vilket gynnar klimatet.     

Förslag 

Ordförande föreslår nämnden besluta att tillstyrka upprättat förslag till Energi- 
och klimatstrategi med beaktande av nämndens synpunkter 

Olle Engström (SD) föreslår nämnden besluta att avstyrka Energi- och 
klimatstrategin, enligt inlämnat alternativt förslag (biläggs protokollet).  
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Proposition  

Ordförande 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 ordförandes förslag, och nej-röst för bifall till Olle Engströms (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen röstas ja av Harald Finlöf (KD), Saveta Olsén (M), Sofia Wik 
(C), Jan Hyllstam (L), Maria Hanafi (S), Sead Omerovic (S), Paul-Andre Safko 
(M), Jan Idehed (C), samt nej av Olle Engström (SD). 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Energi och klimatstrategi                  
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§ 94 Dnr TEN 2020-00487 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning juli 2020 

Tekniska nämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 augusti redogjort för det 
ekonomiska resultatet per juli 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi juli 2020                 
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§ 95 Dnr TEN 2020-00474 1.2.4.1 

Delegering av beslut om uppföljning, Tertial 2 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 
nämndens vägnar gällande godkännande utav uppföljningen för Tertial 2 2020 , 
Miljörapport Tertial 2 2020, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 
2020 samt uppföljningen för Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, augusti 2020.          

Sammanfattning av ärendet 

Såväl uppföljning för Tertial 2 2020 som Miljörapport Tertial 2 2020, 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 samt uppföljning för 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 måste vara 
expedierade till Kommunstyrelsen senast 2020-09-25. Då Tekniska nämndens 
sammanträde i september infaller 2020-09-30 behöver nämnden besluta att 
uppdra åt nämndens presidium att besluta på nämndens vägnar enligt KL 6 kap 
37§. Presidiet sammanträder 2020-09-22. På Tekniska nämndens sammanträde i 
september kommer ärendena att redovisas.    
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§ 96 Dnr TEN 2020-00434 3.3.6.25 

Initiativärende gällande "Ökad trygghet på Hulta" 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Olle Engström (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativärende 
gällande ”Ökad trygghet på Hulta” (se beslutsunderlag 1).      

Avseende belysningen i Ekarängsparken: Tekniska förvaltningen de senaste fem 
år fått många synpunkter på att det är mörkt och kan därför upplevas som 
otryggt i parken. Synpunkter har inkommit från allmänhet, fältgruppen samt 
ifrån trygghetsvandringar. 

2015 och 2019 har kompletterande insatser gjorts avseende belysning (se 
beslutsunderlag 2). Avståndet mellan belysningsstolparna har minskats på de 
redan belysta gångvägarna samt att två gångvägar fått ny belysning. Om dessa 
gångvägar som löper genom Ekarängsparken i nord-sydlig riktning upplevs som 
otrygga beror det inte på avsaknaden av belysningspunkter.  

Stråket genom det som kallas för Stora Ekarängen är inte ett prioriterat 
parkstråk för att ta sig till skolan eller Hultatorg. På grund av att de flesta kan gå 
via Hansinggatan som löper parallellt med Stora Ekarängen. Hansinggatan är 
belyst och bör upplevas som tryggare eftersom den kantas av bebyggelse. 

Avseende belysning i parkerna Vallängen och Högagärdet så har parkerna setts 
som ej prioriterade parkstråk tidigare. Hänvisning för gång och cykel har därför 
gjorts till Hansinggatan, Vallängsgatan samt Kryddgårdsgatan.  

Avseende uppförande av en hundrastplats på Hulta eller Trandared: Tekniska 
förvaltningen efterfrågar ett beslut som förslagsvis beredes i Park och skogs-
utskotten avseende antalet hundrastplatser som behövs i kommunen. Förslaget 
från förvaltningen är att varje stadsdel samt tätort bör ha en hundrastplats att 
tillgå. Se beslutsunderlag 3 för befintliga hundrastplatser i kommunen.     

Förslag 

Ordförande föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Olle Engström (SD) föreslår nämnden besluta att återremittera ärendet i sin 
helhet till beredningsgruppen Park och skog för ytterligare komplettering och 
beredning, enligt inlämnat alternativt förslag (biläggs protokollet).  
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Proposition  

Ordförande 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 ordförandes förslag, och nej-röst för bifall till Olle Engströms (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen röstas ja av Harald Finlöf (KD), Saveta Olsén (M), Sofia Wik 
(C), Jan Hyllstam (L), Maria Hanafi (S), Sead Omerovic (S), Paul-Andre Safko 
(M), Jan Idehed (C), samt nej av Olle Engström (SD).    

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende gällande: ”Ökad trygghet på Hulta” 

2. Insatser för att öka tryggheten i Ekarängsparken 2015-2019      

3. Hundrastplatser Borås Stad 20200728              
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§ 97 Dnr TEN 2020-00460 3.2.1.0 

Yttrande över föreskrifter för avfallshantering 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Avfallsföreskrifter för Borås 
Stad med beaktande av de synpunkter nämnden framfört i sitt yttrande.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande lagstiftning ska det finnas en renhållningsordning för varje 
kommun. Avfallshanteringen i kommunerna regleras i miljöbalken och 
avfallsförordningen med tillhörande förordningar, föreskrifter och   
författningar. I Borås Stad gäller därutöver avfallsplanen och dessa lokala 
föreskrifter vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för borttransport och återvinning 
eller bortskaffande av hushållsavfall  och därvid jämförligt avfall  från annan 
verksamhet. 

Tekniska nämnden anser inte att det är rimligt att kräva angivna 
dimensionerade mått som ”ska”-krav  på framkomlighet vid tömning av 
hushållsavfall som framgår under 3.3 Transportväg generellt. Angivna 
dimensioneringsmått återfinns i Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” och utgör riktlinjer för utformning  av avfallsutrymmen vid 
ny- och ombyggnation. Föreskrifterna behöver kompletteras vad avser  
befintliga miljöer där det är svårt att uppnå den standard som beskrivs i aktuellt 
kapitel. Möjligheten att anpassa fordonens storlek bör beaktas både vad avser 
framkomlighet och trafiksäkerhet i befintliga miljöer. 

Lösningar för avfallshantering hanteras i planeringsskedet vid upprättande av 
detaljplan och vidare vid bygglovsprövning. Tekniska nämnden ser därför inte 
som sin uppgift att anvisa plats för avfallslösningar såsom framgår av avsnitt 
3.1.4 Anvisning av plats.  Tekniska nämnden har inte till uppgift att handlägga 
ärenden på privat mark och för  anläggande av avfallsanläggningar på allmän 
platsmark erfordras bygglov. 

Texten ”Snö. Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats 
anvisad av Tekniska förvaltningen” stryks då den saknar koppling till 
hushållsavfall. I den mån borttransport av snö blir aktuellt på allmän platsmark 
ombesörjes detta helt av Tekniska förvaltningen. 

Tekniska nämnden har i övrigt inga synpunkter på upprättat förslag till 
Avfallsföreskrifter för Borås stad.               
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Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter för avfallshantering                  
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§ 98 Dnr TEN 2020-00505 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 246 Revidering av 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr TEN 2020-00441 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 263 Revidering skötselplan 
naturreservat Lindåsabäcken 
Dnr TEN 2020-00442 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 259 Budget 2021 
Dnr TEN 2020-00444 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 255 Uppföljning intern 
kontrollplan 2019 
Dnr TEN 2020-00445 

5. Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 samt ny åtgärdsplan 
Spår och leder 2020-2024 
Dnr TEN 2020-00463 

6. Vikariatsförordnande för Anders Hägerström som Tf förvaltningschef 
under tiden 2020-07-06—2020-07-10 

7. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som Tf förvaltningschef under 
tiden 2020-07-13—2020-08-07 

8. Vikariatsförordnande för Besnik Bajrami som Tf avdelningschef för 
Persontransportsavdelningen under tiden 2020-07-06—2020-07-12 
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9. Vikariatsförordnande för Katrin Arvén som Tf avdelningschef för 
Persontransportsavdelningen under tiden 2020-07-20—2020-08-02 

10. Vikariatsförordnande för Anton Spets som Tf avdelningschef för Park- och 
skogsavdelningen under tiden 2020-07-13—2020-08-02 

11. Vikariatsförordnande för Kent Claesson som Tf avdelningschef för Park- 
och skogsavdelningen under tiden 2020-08-03—2020-08-16 

12. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som Tf avdelningschef för 
Gatuavdelningen under tiden 2020-07-06—2020-08-09 

13. Protokoll från nämndberedningsgrupp Gata 2020-06-04 

14. Protokoll från nämndberedningsgrupp Park- och skog 2020-06-05 

15. Protokoll från nämndberedningsgrupp Persontransport 2020-06-04 

16. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-06-16 

17. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-06-24     
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§ 99 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 nr  
Anbudsupphandlat: 

Objekt Entreprenör Summa Delegation 

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
ombyggnad av 
taxiangöringar utanför 
Borås C. 

Servicekontoret 535 000 kronor  
(exkl. moms)  

6/2020 

    

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
Göteborgsvägen mellan 
Tullabron och 
Magasinsgatan – 
Bussprioritering del 2 

Veidekke 
Entreprenad AB 

12 765 000 kronor 
(exkl. moms) 

7/2020 

    

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
GC-bana 
Döbelnsgatan, 
nybyggnad av GC-bana 

Servicekontoret 721 007 kronor 
(exkl. moms) 

8/2020 

    

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
Söderbrogatan/Södra 
torget, ombyggnad av 
GC-bana. 
 

Servicekontoret  3 550 000 kronor 
(exkl. moms) 

9/2020 
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Färdtjänst juni, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 45 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 16 st enstaka resor och generella 
beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

61 st 

 
Färdtjänst juli, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 46 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 17 st enstaka resor och generella 
beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

63 st 

 

 

Markupplåtelser  
Delegation nr 163-177/2020 

Trafikärenden 
  

 

Lokala trafikföreskrifter Nr 20-22/2020

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 79-88/2020 

  
 

  

  

 

Handikapptillstånd Nr 73-90/2020
(varav 5 st avslag, 13 st nya/förlängning )

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 23-24/2020
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