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Sammanträdesdatum 
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Instans 
Tekniska nämnden 

Plats och tid: Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 25 januari 2023 kl 13:00-
16:45, ajournering för gruppmöten 16:00-16:20 

Ledamöter  
Håkan Torstensson (C), Ordförande  
Therése Björklund (S), 1:e vice ordförande 
Björn Qvarnström (SD), 2:e vice ordförande 

 
 

Ulf Samuelsson (S)  
Tage Carlsson (L)  
Lennart Andreasson (V)  
Elvira Löwenadler (M)  
Stefan Lundahl (M)  
Lennart Malmerfors (KD)  

Ersättare 
Maria Hanafi (S) 
Karl-Eric Nilsson (C) 
Erik Johnson (MP) 
Henrik Brundin (M) 
Harald Finlöf (KD) 
Patrik Johansson (SD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef  
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen  
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Ivanka Zejnilovic, avdelningschef Persontransportsavdelningen 
Åsa Wirgonsson, avdelningschef Lantmäteriavdelningen 
Katarina Lindgren, ekonomichef  
Jessika Olausson, HR-chef 
Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare §§ 6,9 & 10 
Lars Fred, Entreprenadingenjör § 3 
Peter Rydén, Skogsvaktare § 3 
Kjell Johansson, naturvårdskonsulent §§ 7 & 8 
Nathalie Johansson, nämndsekreterare 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare  

 

Justeringens plats och tid 
Digital justering, 2023-01-27  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 januari 2023 

Paragrafer §§ 1-13 
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Underskrifter 

Ordförande HÅKAN TORSTENSSON - BankID på kort 
 Håkan Torstensson 

Justerare (220404 20.10) Maria Therése Björklund - Mobilt BankID 
 - 

Sekreterare  (221206 15.05) Nathalie Linda Denise Johansson - Mobilt BankID 
 Nathalie Johansson 
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§ 1 Dnr TEN 29484 

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Therése Björklund (S) med 
Ulf Samuelsson (S) som ersättare. Justeringen äger rum via digital signering 
2023-01-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare 
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§ 2 Dnr TEN 29485 

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Förslaget till föredragningslista godkänns. Moderaterna har inkommit med 
tilläggsförslag till ärende § 5. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av föredragningslista. 

 

Övrigt 
Innan sammanträdet genomfördes introduktion för Tekniska nämnden kl. 
08:00-12:00. Ulf Samuelsson och Maria Hanafi närvarade ej.  
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§ 3 Dnr TEN 2023-000011.1.3.1 

Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Katarina Lindgren informerar om det preliminära ekonomiska 
resultatet för Tekniska nämnden 2022.  

Områdeschef Anders Hägerström informerar om klimatanpassningsåtgärder.  

Entreprenadingenjör Lars Fred informerar om hanteringen av översvämning. 

Skogsvaktare Peter Rydén informerar om invasiva växter. 
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§ 4 Dnr TEN 2023-000031.1.3.1 

Beredningsgrupper 

Tekniska nämndens beslut 
Beredningsgrupperna hålls vilande tills vidare och inga nya deltagande 
ledamöter väljs in i nuläget. Ett program för studiebesök hos verksamheterna 
med dialog, omfattande hela nämnden, ska tas fram av förvaltningen och 
genomföras under våren. Dessa tillfällen äger rum kl 10 – 12 samma dag som 
nämndens sammanträde i mars, april och augusti. Nytt beslut om 
beredningsgrupper vad gäller antal per år och ingående ledamöter, tas på 
nämndens sammanträde i september. 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningsgrupper i Tekniska nämnden inrättades för några år sedan med syfte 
att bland annat förbättra dialogen mellan politiker och tjänstemän. Det har varit 
en beredningsgrupp per avdelning, dvs tre grupper. Varje grupp har bestått av 
tre ledamöter (ej från presidiet) och tre ersättare, alla kallas till mötena. 
Grupperna har haft möten fyra till fem gånger per år, med olika teman varje 
gång. Protokoll har upprättats för varje möte vilket inneburit att arvode utgått. 
Till kostnaden ska adderas tjänstemännens nedlagda tid. Erfarenheterna av 
beredningsgrupperna är lite blandade. Dialogen har upplevts som givande och 
bra av både deltagande politiker och tjänstemän. Det har varit ett bra sätt för 
deltagande ledamöter att få insyn och kunskap om nämndens verksamheter. 
Det som har varit mindre bra är att kunskapen verkar ha stannat hos de 
politiker som deltagit i mötena. Beredningsgrupperna har därmed inte helt 
uppfyllt sitt syfte som beredande organ. Närvaron har varit varierande, av de 
kallade har ibland bara en person dykt upp. Återkopplingen avseende planerad 
närvaro från politikernas sida till arrangören (respektive avdelningschef) har 
varit bristfällig. 
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§ 5 Dnr TEN 2022-004301.2.4.1 

Tekniska nämndens budget 2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer upprättat förslag och Moderaternas tilläggsförslag 
till Nämndbudget för år 2023 och översänder detsamma till Kommunstyrelsen.  

Förslag 
Moderaterna har inkommit med ett tilläggsförslag till Tekniska nämndens 
budget 2023. Tilläggsförslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Håkan Torstensson (C) yrkar följande: 
Tekniska nämnden beslutar att avslå tilläggsförslaget.   

Elvira Löwenadler (M) yrkar följande:  
Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsförslaget.  

Proposition 
Ordföranden Håkan Torstensson (C) finner att tilläggsförslaget avslås. Votering 
är begärd och ska verkställas. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns.” Den som vill avslå 
tilläggsförslaget röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsförslaget röstar nej. Vinner 
nej har Tekniska nämnden beslutat att bifalla Moderaternas tilläggsförslag. ” 

Omröstning  
Vid omröstning röstas ja av Therése Björklund (S), Ulf Samuelsson (S), Tage 
Carlsson (L), och Håkan Torstensson (C) samt nej av Björn Qvarnström (SD), 
Lennart Andreasson (V), Elvira Löwenadler (M), Stefan Lundahl (M) och 
Lennart Malmerfors (KD).  

Omröstningen utfaller med fyra ja och fem nej. Tekniska nämnden har bifallit 
Moderaternas tilläggsförslag till Tekniska nämndens budget 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om Borås stads budget för 2023 och 
resursfördelningen till nämnderna. Utifrån Budget 2023 har en Nämndbudget 
2023 för Tekniska nämnden framställts. Nämndbudgeten innehåller, utöver 
resursfördelning gällande drift- och investeringsbudget, bl a omvärldsanalys, 
beskrivning kring nämndens grunduppdrag samt dess uppföljning, indikatorer, 
verksamhetsmått och resurser. Dessutom beskrivs nämndens nya uppdrag från 
kommunfullmäktige och hur detta skall genomföras. Nämnden har i årets 
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budget fått fem nya uppdrag från Kommunfullmäktige bl a gällande 
fordonstrafik vid Högskolans område, regler för uteserveringar, utökning av 
Viskans park och biologisk mångfald inom skog och grönytor. 

Nämndens budget är anslagsmässigt indelade i två ramar; ”Väghållning, skog, 
parker mm” samt ”Persontransporter”. Totalt uppgår tilldelat kommunbidrag 
år 2023 till 259 350 tkr varav 178 950 tkr – Väghållning, skog, parker mm och   
80 400 tkr - Persontransporter.  

Enligt Kommunfullmäktiges budget är Nämndens investeringsbudget för år 
2023 124 876 tkr varav 59 500 tkr avser årliga anslag och 65 376 tkr avser 
investeringar som löper över flera år. 

Beslutsunderlag 
1. Nämndbudget 2023 Tekniska Nämnden 
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§ 6 Dnr TEN 2023-000111.2.4.1 

Anslagsbegäran Viskans park 2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden begär ett anslag om 8 mnkr ur avsatta medel för projektet 
Viskans park 2023 och översänder begäran till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet Viskans park planeras och verkställs mot en investeringsbudget om 90 
mnkr som löper över 5 år med start 2022 till avslut 2026. För varje nytt år eller 
vid behov framställs en anslagsbegäran från nämnden till Kommunstyrelsen.  

Lagd budget för hela femårs period ser ut som följer, noterbart är att budgeten 
är baktung eftersom mycket planering krävs tidigt i processen. Observera att 
10 000 är framflyttade och planerade till 2027. 

 

Projekt 
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Budget 
2022 
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§ 7 Dnr TEN 2023-000071.2.4.1 

Miljörapport Tertial 3 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad Miljörapport Tertial 3 2022 
och översända denna till Miljö- och konsumentnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen är sedan år 2014 miljöcertifierade och därför är 
miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande inom förvaltningens 
verksamheter. Miljöutbildning erbjuds till all personal och förtroendevalda. Alla 
nyanställda genomgår miljöutbildningen inom ett år. 

Beslutsunderlag 
Miljörapport Tertial 2 2022 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-25 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr TEN 2022-008393.3.5.25 

Ansökan om dispens från Kommunfullmäktiges beslut 
att inte använda bekämpningsmedel i kommunens 
egen verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till skrivelse om ansökan om 
dispens från Kommunfullmäktiges beslut att inte använda bekämpningsmedel i 
kommunens egen verksamhet och översända den till Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på Tekniska nämndens 
sammanträde 2022-12-14. 

Borås kommunfullmäktige beslutade 21 april 1988 att förbjuda alla 
bekämpningsmedel med följande undantag: Medel mot ohyra inomhus samt 
mot myror och Medel mot mygg. Dispens mot beslutet får lämnas av Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att bekämpa invasiva arter 2022.  

På Tekniska förvaltningens oktobernämnd redogjordes för vilka 
bekämpningsinsatser som utförts under 2022 och Tekniska nämnden 
återrapporterade till Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2022-00724 3.2.1.4) 
samtidigt som nämnden önskade att förlänga uppdraget ytterligare ett år innan 
det slutligen utvärderas. Dessutom äskades en ramökning med en miljon kronor 
för att kunna utöka insatserna.  

Inför verksamhetsåret 2023 är budgeten från 2022 oförändrad vilket innebär en 
miljon kronor.  

Styrgruppen för arbetet med bekämpning av invasiva arter (med representanter 
från Miljöförvaltningen, Stadsledningskansliet (Mark- och exploatering och 
Strategisk samhällsplanering) och Tekniska förvaltningen) kommer att lägga fast 
riktlinjerna för 2023 och Tekniska förvaltningen genomför åtgärderna. 

Under 2022 inriktades bekämpningen i huvudsak på arter där lagen kräver det 
eller i områden med höga naturvärden som i våra naturreservat. En av de mest 
problematiska arterna att bekämpa är parkslide som idag inte är ett lagkrav att 
bekämpa men som orsakar stora problem i vår verksamhet och som är den art 
som allmänheten kontaktar kommunen mest om. Inom vårt 
verksamhetsområde är problemen med parkslide störst i parkområden och i 
vägområden. På många ställen är parkslide ett trafiksäkerhetsproblem. Den 
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skymmer sikten men ska enligt nuvarande rekommendationer inte slås. Vid 
slåtter riskeras ytterligare spridning (växtdelar) samtidigt som många bestånd 
reagerar på den typen av ”störning” och skjuter iväg rotskott.   

Under 2023 begär Tekniska nämnden därför dispens för att kunna pröva 
bekämpning med glyfosatpreparat. Vi bedömer att det är den enda rationella 
och ekonomiskt försvarbara bekämpningsmetoden som finns idag. Vi önskar 
en generell dispens för att slippa göra en ansökan/yta. Vilka ytor som kan bli 
aktuella är inte framtagna och när på året kemisk bekämpning kan göras är 
begränsat till sommarhalvåret. Ett ansökningsförfarande där varje yta ska 
dispensprövas av Miljö- och konsumentnämnden och sedan hinna åtgärdas i 
fält en eller flera gånger på en säsong är svårt att hinna genomföra. 

En dispens gör det möjligt att pröva den här typen av bekämpning i egen regi 
för att få en uppfattning om det är något som är relevant att ha med i 
diskussionen inför en mer permanent verksamhet.  

Vid dispensprövningen villkorar Miljö- och konsumentnämnden under vilka 
förutsättningar dispensen gäller, till exempel olika skyddszoner för vattentäkter, 
naturreservat eller avstånd till vattendrag. 

De ytor som väljs ut för bekämpning kommer att följas upp och resultaten kan 
redovisas separat eller tillsammans med övrig redovisning eller på annat sätt om 
Miljö- och konsumentnämnden så begär. 
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§ 9 Dnr TEN 2022-008733.3.5.0 

Boråsförslaget: Hundrastgårdar 

Tekniska nämndens beslut 
Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med 
kartläggning, planering och uppförande av nya hundrastgårdar enligt givna 
förutsättningar i budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Önskemål om ytterligare hundrastgårdar har noterats på flertalet platser inom 
kommunen av tekniska förvaltningen. Föregående år genomfördes en 
lokaliseringsstudie där lämpliga platser och antalet boende med hundar inom 
närområdet kartlades. Flertalet platser är därför kända av förvaltningen där nya 
anläggningar kan uppföras. Men under rådande budgetförutsättningar för 2023 
där minskningar/effektiviseringar av driftbudgeten med ca 15% är ett faktum 
ryms inga ytterligare hundrastgårdar inom driftbudget för kommande år. 

 

Förslag till nya hundrastgårdar lämnas till Parkenheten, Tekniska förvaltningen 
där de noteras och utreds efterhand de inkommer. 

 

Se bilaga Behov av hundrastgårdar Borås.pdf för utdrag för lokaliseringsstudien. 

Beslutsunderlag 
1. Boråsförslaget: Hundrastgårdar  

2. Bilaga Utredning om behovet av hundrastgårdar i Borås Stad 

3. Bilaga 1. Fördelning av hundar, Borås 

4. Bilaga 2. Fördelning av hundar, Sandared/Sjömarken 

5. Bilaga 3. Fördelning av hundar Dalsjöfors och Fristad-Sparsör 

6. Bilaga 4. Behov av hundrastgård, Borås 

7. Bilaga 5. Behov av hundrastgård, Sandared-Sjömarken 

8. Bilaga 6. Behov av hundrastgårdar Fristad Dalsjöfors 
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§ 10 Dnr TEN 2023-000131.1.3.1 

Boråsförslaget: Belysning runt hela Fiskedammen på 
Bergdalen 

Tekniska nämndens beslut 
Föreslagen åtgärd är sedan tidigare beställd och planerad. Därav finns inget 
beslut att fatta för nämnden i ärendet. Förslaget redovisas således enligt rutin 
för tekniska nämnden i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har under 2021-22 i samråd med andra förvaltningar som 
ansvarar för eller verkar i direkt anslutning till allmänplats tagit fram ett 
åtgärdsprogram för ökad trygghet. I programmet finns den föreslagna sträckan 
med och belysningen kommer att uppföras under vårvintern 2023. 

Grön markering visar sträckan där förvaltningen har beställt åtgärden i oktober 
2022. Upphandlad utförare är Servicekontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Boråsförslaget: Belysning runt hela fiskedammen på Bergdalen 
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§ 11 Dnr TEN 2022-008371.1.3.1 

Tekniska nämndens lokalbehovsplan, planperiod 2024-
2028 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens lokalbehovsplan, planperiod 
2024-2028 och att översända den till Lokalförsörjningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Planering för lokalresursplan pågår på lokalförsörjningsnämnden. Tekniska 
nämnden ska lämna in förvaltningens lokalbehov för 2024-2028. 

Inga förändrade behov för 2023 när plan 4 tillhör förvaltningen efter 
omorganisationen och flytt genomförts i stadshuset. Förvaltningen ser ett 
behov av att utöka med 2 kontor per år mellan 2024-2028 

Över lag finns behov av fler laddstolpar för tjänstefordon i stadshuskvarteret. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan 2024-2028 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-25 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr TEN 2023-000081.1.3.1 

Anmälningsärenden januari 2023 

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

Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24  § 208 Delårsrapport januari - 
augusti 2022 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 221 Klargöra ansvarsfördelningen 
inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021) 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 224 Förslag till ny 
samhällsbyggnadsorganisation 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 230 Borås Stads Miljöprogram 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 231 Renhållning i centrum 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07 § 217 valberedning gällande 
förtroendeuppdrag mandatperioden 2022-2026 

7. Avtal fiske i Lillån Stefan Karlsson 

8. Tekniska nämndens presidium 2022-12-07 protokoll  

9. Nämndberedningsgrupp persontransport 2022-11-14 protokoll  

10. Nämndberedningsgrupp park och skog 2022-11-11 protokoll 

 
 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-25 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr TEN 2023-000021.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Färdtjänst december 2022 

Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 

53 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

14 st enstaka resor och generella beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst 

 0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd (färdtjänst och riksfärdtjänst) 

67 st 

Antal genomförda färdtjänstresor 

24 676 st 

Antal bommar 

863 st (3,50 %) 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 327-347 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter 

Nr 48/2022 

Tillf lokala trafikföreskrifter 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-25 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Nr 113-114/2022 

Handikapptillstånd 

Nr 203-220/2022 

(varav 3 st avslag, 15 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag 

Nr 36-37/2022 

Dispenser 

Nr 25/2022 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  

Nr 11-12/2022 (20-22 st) 

Fordonsflyttning 

Nr 11-12/2022 (17-19 st) 

Boendeparkering, Villastaden 

Nr 12/2022 (16 st) 

Boendeparkering, Lugnet 

Nr 12/2022 (11 st) 

Boendeparkering, Östermalm 

Nr 12/2022 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen 

Nr 12/2022 (3 st) 

Ny eller ändrad utfart 

Nr --/2022 

SUMMA: 

32 st 

 

Enskilda vägar 

- 

Samhällsbyggnadsärenden 

- 
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