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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2022-09-28  
Instans  
Tekniska nämnden  

Plats och tid: Tekniska förvaltningens sessionsal Kungsgatan 57, onsdagen den 28 september 2022 kl 1  3:00-
16:15  (Ajournering kl. 14:30-14:45; 15:50-16:05)  

Ledamöter  
Jan Idehed (C), Ordförande   
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande  deltar ej i §   
101  
Maria Hanafi (S), 2:e vice  ordförande    
Ulf Samuelsson (S)  ersätts Ulf Landegren (C)   
Jan Hyllstam (L)   
Bo-Göran Gunnarsson (MP)   
Andreas Tammjärv (M)  deltar ej i § 101   
Harald Finlöf (KD)  deltar ej § 101   
Olle  Engström (SD)   

Ersättare  
Katja Lecznar (M)  deltar ej i § 101  
Maritha  Bäck (M)  deltar ej i § 101  
Björn Malmquist (SD)  

Övriga tjänstemän  
Magnus Palm, förvaltningschef  
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen kl.13:00-15:50  
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen  kl.13:00-15:50 
Jan-Åke Claesson, enhetschef Gatuavdelningen kl. 13:00-15:50  
Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare kl.  14:45-15:10  
Jessika Olausson, HR-chef   
Katarina Lindgren, ekonomichef  kl.  13:00-15:35  
Emina Slatina, verksamhetsutvecklare kl.13:00-13:45  
Malin Grahmstad, nämndsekreterare Lokalförsörjningsförvaltningen  
Henrik Yrlid, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid  
Justering äger rum genom digital signering 2022-09-29,  
  

Tillkännagivande av protokoll  
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala  anslagstavla den 30 september 2022  

Paragrafer  §§  91-111  

Underskrifter  

Ordförande  VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name  
 Jan Idehed  

Justerare  VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name  
 Maria Hanafi  

Sekreterare   VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name  
 Henrik Yrlid  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 
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§ 91  Dnr TEN 19323  

Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare  ................. 4  
§ 92  Dnr TEN 19324  

Godkännande av  föredragningslista ................................................... 5  
§ 93  Dnr TEN 2021-00840 1.1.3.25  
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§ 94  Dnr TEN 2022-00628 1.4.2.1  

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022 ....................... 7  
§ 95  Dnr TEN 2022-00629 1.2.4.1  

Ekonomiuppföljning,  Tertial 2 2022  .................................................... 8  
§ 96  Dnr TEN 2022-00539 1.2.4.1  

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget  
2022 ................................................................................................. 10  

§ 97  Dnr TEN 2022-00595 1.1.3.1  
Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022 ......................................... 11  

§ 98  Dnr TEN 2022-00627 1.2.4.25  
Miljöuppföljning, tertial  2 2022 .......................................................... 12  

§ 99  Dnr TEN 2022-00399 1.1.1.1  
Motion: Borås rent och snyggt  (KD)  ................................................. 13  

§ 100  Dnr TEN 2022-00406 3.6.4.0  
Remiss: Riktlinjer  för Kulturmiljövården ............................................ 15  

§ 101  Dnr TEN 2022-00438 3.1.1.0  
Remiss: Strategier  för den långsiktiga utvecklingen av Fristad,  
Dalsjöfors, Viskafors och Sandared  ................................................. 17  

§ 102  Dnr TEN 2022-00647 1.3.1.0  
Remiss- Förslag t ill ny samhällsbyggnadsorganisation  .................... 21  

§ 103  Dnr TEN 2022-00639 3.3.3.2  
Renhållning i centrum  ...................................................................... 23  

§ 104  Dnr TEN 2022-00642 3.1.1.2  
Samråd  för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum,  
kvarteret  Astern med flera,  Pulsenområdet,  Borås Stad ................... 25  

§ 105  Dnr TEN 2022-006353.1.1.1  
Samråd för  detaljplan för  Hässleholmen,  Hässleholmen 3:1 med flera,  
Bodavallen, Borås Stad .................................................................... 28  

§ 106  Dnr TEN 2022-006582.3.4.25  
Kartläggning kring vilka personalgrupper som arbetar i skog och 
mark ................................................................................................. 29  

§ 107  Dnr TEN 2022-006311.1.3.0  
Val av ny ordinarie politiker  till Persontransportgrupp ....................... 30  

§ 108  Dnr TEN 2022-006982.4.3.3  
Äskande om  medel från Trygghetspotten ......................................... 31  

§ 109  Dnr TEN 2022-007053.3.3.2  
Initiativärende om Bättre  renhållning i centrum (M)  .......................... 33  

§ 110  Dnr TEN 2022-006431.3.1.1  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://2022-006582.3.4.25
https://1.2.4.25
https://1.1.3.25


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

Anmälningsärenden  ......................................................................... 34  
§ 111  Dnr TEN 2021-008421.1.3.1  

Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 35  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 91 Dnr TEN 19323 

Upprop och val av justeringsperson och dennes  
ersättare  

Tekniska nämndens  beslut  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses  Maria Hanafi (S) med  Jan 
Hyllstam (L)  som ersättare. Justeringen äger rum  via digital signering 2022-09-
29.  

Sammanfattning  av ärendet  
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 92 Dnr TEN 19324 

Godkännande av föredragningslista  

Tekniska nämndens  beslut  
Förslaget till föredragningslista godkänns.  

Sammanfattning  av ärendet  
Godkännande av föredragningslista.  

Förslag  
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår att följande ärenden läggs till  
föredragningslistan:  

- Äskande om medel från Trygghetspotten  

- Initiativärende om Bättre renhållning i centrum (M)  

Proposition  
Ordförande Jan Idehed frågar om Tekniska nämnden godkänner förslaget till 
föredragningslista samt ärendena Äskande om medel från Trygghetspotten och 
initiativärende om Bättre renhållning i  centrum (M).   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 93 Dnr TEN 2021-00840 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  av ärendet  
Förvaltningschef Magnus Palm redogör för resultatet från mättningen 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2021.   

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om Borås Stads arbete för att  
minska elförbrukningen.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 94 Dnr TEN 2022-00628 1.4.2.1 

Redovisning av  inkomna  synpunkter  januari-juni 2022  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter  
januari-juni 2022 och översända rapporten till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning  av ärendet  
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt  
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra  
medborgare, brukare och kunder.    

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter  
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år  
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa  
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. I  denna redovisning till  
Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för  
perioden 1 januari till 30 juni 2022, samt fördelning över verksamhetsområden  
och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar  
som synpunkterna resulterat i.     

Antalet inkomna synpunkter under januari till och med juni 2022 är  697. Vilket  
är en minskning i jämförelse med samma period förra året som var 756st.  

Beslutsunderlag  
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari  –  juni 2022  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 95 Dnr TEN 2022-00629 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2022  

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

Sammanfattning  av ärendet  
I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall  
uppföljning, Tertial 2 2022 ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 26 
september.  

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 
sitt möte den 2022-09-20 godkänt rapporten och översänt densamma till  
Kommunstyrelsen.  

Tekniska förvaltningen redovisar rapportens innehåll vid nämndmötet den 28  
september 2022.  Uppföljning per Tertial 2 avser uppföljning av verksamhet och 
ekonomi per den sista augusti med en prognos för helåret.  

Nämndens totala ram inom verksamhetsområde väghållning, skog, parker mm  
uppgår, efter justering med anledning av fastställda kapitalkostnader, till 167,5  
mnkr. Utfallet per den sista augusti uppgår till 95,1 mnkr eller 57 % av 
nämndens totala budget när 67 % av året har förflutit. Helårsprognosen är  
justerad i delåret och uppgår till en nettokostnad om 168,9 mnkr vilket innebär  
en avvikelse om totalt  -1,4 mnkr jämfört med budgeterat resultat om -167,5 
mnkr. Detta avviker med  -0,3 mnkr från föregående prognos om  -1,1 mnkr.  

Nämndens totala ram inom verksamhetsområde persontransporter uppgår till  
78,4 mnkr varav färdtjänst 62,7 mnkr och särskoleskjuts 14,9 mnkr. Utfallet per  
den sista augusti uppgår till knappt 52 mnkr eller ca  66 % av budgeten när 67 %  
av året har gått. Helårsprognosen har i delåret reviderats  framförallt gällande  
ökade kostnader  för färdtjänsten pga indexuppräkning och ökat  resande men  
även något lägre kostnader för särskoleskjutsen. Totalt är prognosen ett  
resultat  om -3,6 mnkr, inkluderat att budgeterad buffert nyttjas till att delvis  
täcka underskottet. Prognosen i delåret  avviker med  -2,4 mnkr från tidigare  
prognos om  -1,2 mnkr.  

Tekniska nämndens totala investeringsvolym inklusive omdisponeringar och 
utökade investeringsanslag uppgår till 188,1 mnkr 2022. Utfallet i delåret är 47,3 
mnkr och helårsprognosen uppgår till 131,4 mnkr vilket innebär en 
budgetavvikelse på +56,7 mnkr.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

Beslutsunderlag  
1. Tertial 2, 2022 – T ekniska nämnden  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 96 Dnr TEN 2022-00539 1.2.4.1 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som  inte  
ingår i  budget 2022  

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

Sammanfattning  av ärendet  
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i  
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska nämnden har vid  
tidpunkten för redovisningen ett uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget.   

Uppdraget avser inventering av behov av hjärtstartare samt vid behov  
installation. Detta uppdrag anses genomfört och behandlat i nämnden. Inom  
organisationen finns totalt tre hjärtstartare installerade och utbildning i hjärt- 
och lungräddning  sker kontinuerligt.  

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 
sitt möte den 2022-09-20 godkänt och översänt densamma till  
Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag  
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022, 
nämndens rapport  –  Tekniska nämnden  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 97 Dnr TEN 2022-00595 1.1.3.1 

Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget  om att omfördela buffert  
2022 till att delvis täcka prognostiserade underskott inom ramen för  
vinterväghållning, gatubelysning, oexploaterad mark samt färdtjänst.  

Sammanfattning  av ärendet  
Samtliga nämnder ska inom sin budget avsätta lägst 1 procent av  
kommunbidraget till oförutsedda händelser (buffert). Syftet  med buffertar är att  
nämnderna under året ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan 
bufferten får tas i anspråk  för att täcka ett underskott ska en åtgärdsplan ha 
upprättats och alla andra åtgärder ha prövats.    

Kostnaderna för vinterväghållning  prognosticeras för helåret att överskrida 
budgeten med 1,1 mnkr.  Även budgeten för gatubelysningen överskrids med 
2,9 mnkr. Dessa budgetöverskridanden beror på indexjusteringar under året  
samt en ökad prisbild på både material och el. Kostnaden för bergssäkring på  
oexploaterad mark överskrider budgeten med 1,5 mnkr.   

Ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv ser inte nämnden någon möjlighet  att  
sänka nivån på snöröjning och halkbekämpning och det är inte heller aktuellt  
att släcka gatubelysningen  eller avstå från årets planerade och akuta underhåll. 
Även bergsäkringsåtgärderna är nödvändiga för att förhindra person- och 
egendomsskador. Det finns därför ett behov av att använda motsvarande 1,6  
mnkr från den buffert  som finns avsatt under 2022 inom ramen för  väghållning, 
skog, parker mm.  

Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst prognosticeras för helåret att  
överskrida budget med totalt 5 mnkr. Nämnden ser ingen möjlighet att sänka  
nivån för färdtjänstens kunder. Det finns därför ett  behov av att använda  
motsvarande 0,8 mnkr från den buffert som finns avsatt under 2022 inom  
ramen för persontransporter.            

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 98 Dnr TEN 2022-00627 1.2.4.25 

Miljöuppföljning,  tertial  2  2022  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att godkänna  upprättad Miljörapport 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.    

I Miljörapport 2022s redovisas Tekniska nämndens åtgärdsarbete med Borås  
Stads miljömål 2018-2021 som beslutats av Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  
1. Miljörapport Tertial 2 2022, 2022-09-13  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.2.4.25


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

 
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 99 Dnr TEN 2022-00399 1.1.1.1 

Motion: Borås  rent och snyggt (KD)  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden  beslutar att avstyrka motionen  och ger förvaltningen i  
uppdrag att utreda  åtgärder mot  nedskräpning i anslutning  till busshållplatser i 
kommunen.  

Sammanfattning  av ärendet  
Kommunfullmäktige har  den 28 april § 58 beslutat att remittera motionen 
Borås rent och snyggt till  Tekniska nämnden för ett yttrande. Tekniska  
nämnden ska i sitt yttrande antingen välja att tillstyrka, avstyrka eller avstå från  
att yttra sig om motionen.    

Motionen Borås  rent och snyggt har skrivits av Magnus Sjödahl (KD) och 
motionären föreslår att Kommunfullmäktige ger Tekniska förvaltningen i  
uppdrag att i egen regi eller i samverkan med Västtrafik som ansvarar för  
busshållplatserna montera avfallsbehållare i anslutning till de busshållplatser  
som ingår i stadstrafikens  linjenät.  

Tekniska nämndens kommentarer  

Möjligheten sätta upp papperskorgar vid busshållplatser i Borås kan bli aktuell i 
samband med att Tekniska nämndens nuvarande reklamavtal med Clear  
Channel går ut den 31 december 2023. Frågan behöver dock utredas innan 
detta sker och förslaget i motionen bör därför inte  genomföras.  

Förslag  
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår följande:  

Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen och ger förvaltningen i  
uppdrag att utreda åtgärder mot nedskräpning i anslutning till busshållplatse
kommunen.  

r i 

Proposition  
Ordförande Jan Idehed (C)  frågor om  Tekniska nämnden beslutar enligt  
förslaget och finner att så sker.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

Beslutsunderlag  
1. Motion- Borås  rent och snyggt 2022-05-19  

2. KF § 58/2022 Anmälningsärenden  

3. Missiv 2022-05-19  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

  

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 100 Dnr TEN 2022-00406 3.6.4.0 

Remiss: Riktlinjer  för Kulturmiljövården  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden tillstyrker Riktlinjer för Kulturmiljövården.  

Sammanfattning  av ärendet  
Kulturnämnden har godkänt Riktlinjer för Kulturmiljövården och riktlinjerna  
har skickats ut på remiss till nämnder och bolag i Borås Stad. Tekniska  
nämndens yttrande angående ärendet ska innehålla ett tydligt ställningstagande  
(tillstyrker, avstyrker eller avstår från att yttra sig).  

Riktlinjer för kulturmiljövården ersätter Borås Stads Kulturmiljöprogram från år  
2001. Syftet med riktlinjerna är bland annat  att sprida kännedom om värdefulla  
kulturmiljöer i Borås Stad  och främja att dessa skyddas och utvecklas.  
Riktlinjerna kan användas inom stadens samhällsplanering både vad  gäller  
bygglovsärende samt upprättande och revidering  av detaljplaner.  

Begreppet kulturmiljö beskriver en miljö som formats av människor till 
exempel byggnader, broar, odlingslandskap mm. En kulturmiljös historiska  
värde kan bero på olika saker exempelvis ålder men  kan även besitta estetiska 
värden. I  riktlinjerna beskrivs 66 kulturmiljöer där 41 stycken ligger i staden och  
25 ligger i ytterområdena.  

Tekniska nämndens kommentarer  

Tekniska nämnden ställer  sig positivt till Riktlinjer för Kulturmiljövården. 
Nämnden vill endast påpeka att det finns ytterligare kulturgeografiska 
utredningar som beskriver miljöer som nämns och inte nämns i riktlinjerna

Författaren Pär Connelid har skrivit ett antal skrifter om unika miljöer i Bo
samt finns en rapport  från Länsstyrelsen i Västra Götaland 2014:67 Fossil 
åkermark i sentida odlingsmiljöer.  

Tekniska nämnden tillstyrker Riktlinjer för Kulturmiljövården.  

 

rås 

Beslutsunderlag  
1. Kulturnämndens beslut § 70/2022  

2. Missiv 2022-05-20  

3. Bilaga Regelverk för skydd av kulturmiljöer 2022-05-20  

4. Bilaga Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund 2022-05-20  

5. Bilaga Borås Stads Riktlinjer för kulturmiljövården 2022-05-20  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

6. Bilaga Beskrivning av kulturmiljöer 2022-05-20  

7. Skrivelse Riktlinjer för kulturmiljövården 2022-05-20  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 101 Dnr TEN 2022-00438 3.1.1.0 

Remiss:  Strategier för den långsiktiga utvecklingen av 
Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget förutsatt att nämndens synpunkter  
enligt nedan beaktas.  

Sammanfattning  av ärendet  
Kommunstyrelsen fick i budget 2020 i uppdrag  att ta fram utbyggnadsstrategier  
för Borås så kallade serviceorter, dvs Viskafors, Fristad, Sandared och  
Dalsjöfors. Arbetet har resulterat i ett strategidokument som nu är på remiss.  
Dokumentet är tänkt som ett  av flera styrdokument som konkretiserar  
översiktsplanen och ska ligga till grund för kommande planerings- och 
genomförandeinsatser. Det är ett underlag för prioriteringar och tydliggör  
kommunens vilja att Borås ska utvecklas och växa.   

Nämndens synpunkter  
Det är bra att det tas fram en fördjupad strategi som grund för vägledning för  
utveckling  av markanvändningen i serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Viskafors 
och Sandared. Översiktsplanen är bristfällig och därför välkomnas  
utvecklingsstrategier för serviceorterna. Samtliga utpekade serviceorter har stor  
potential att utvecklas både genom ökad bebyggelse  och förstärkning av natur- 
och friluftsvärden.  

Avgränsningen av serviceorterna snävt preciserade och omfattar inte de i 
Översiktsplanen utpekade kommunala  utvecklingsstråken. Detta gör att dessa 
områden kan försvinna i ett planeringsperspektiv.   

Att stärka orternas identitet går att göra genom att vårda och värna det som  
redan är bra –  det är inte säkert att det behöver skapas nya parker och  
naturområden om  det som redan finns sköts, vidareutvecklas och underhålls på  
ett bra sätt. För det behöver tillräckliga driftmedel avsättas för t.ex. skötsel av 
allmän platsmark.  

Borås Stads cykelplan innehåller prioriteringsordning för utbyggnad av  
cykelvägnätet. Det är  bra  om utvecklingsstrategierna förhåller sig till 
cykelplanen, alternativt cykelplanen  anpassas till utvecklingsstrategierna. För att  
det ska vara möjligt bör serviceorterna återigen utökas till att omfatta de  
kommunala utvecklingsstråken. Trafikverket är  väghållare för statlig väg vilket  
innebär utmaningar i fråga om utbyggnadstakt och finansiering av utbyggnad av  
cykelvägar och vägar till och inom serviceorterna.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

I serviceorterna är väghållningen till största delen enskild och sköts av 
vägföreningar vilket gör att utvecklingsarbeten kopplade till serviceorterna 
behöver förankras med nuvarande huvudman. Ersättningsnivåerna för skötsel 
och nybyggnation av vägar och cykelvägar i områden med enskilt 
huvudmannaskap bör rimligtvis också ses över vid ökat exploateringstryck, 
likaså bör anläggningsbeslut och lantmäteriförrättningar uppdateras. 

Angående förtydligandet av strategin ”Bevara och stärk natur- och 
rekreationsområden, sjöar och vattendrag både i och runtom orterna” beskrivs att de 
grönområden som finns runt knuten värnas vilket är en viktig princip - i 
synnerhet med de långtgående förslagen på förtätning/ökad bostadsbebyggelse 
i befintlig natur- och parkmiljö som strategierna föreslår. Här bör kartorna 
uppdateras med avseende på utbredning redan nu, så att områden med höga 
sociala- och eller naturvärden fredas. Det beskrivs också att blåa strukturer som 
sjöar och vattendrag ska vara lätta att nå. Strandskyddet kan försvåra 
möjligheten att skapa nya lösningar för att ta sig till sjöar och vattendrag. 
Rådighet över marken likaså. För att förenkla vilka strukturer som avses bör de 
markeras på kartor i strategidokumentet. 

Vissa förslag i strategin blir mycket svåra att förverkliga. Till exempel föreslås 
att Viskafors järnvägsstation flyttas 1 km till centrala Viskafors. Viskadalsbanan 
har nyligen gjorts om med ny räls etc. Denna typ av i det närmaste orealistiska 
idéer, hur välmenta dom än är, är inte lämpliga att ha med då en strategi per 
definition inte är ett visionärt dokument. 

Markanvändningskartorna är ett bra sätt att visualisera och beskriva en tänkt 
framtida utveckling av serviceorterna. Nedan följer synpunkter och förslag 
avseende dessa: 

Förslag till ändringar markanvändningskarta Fristad 
Område 2 – Området bör utökas med bäckravinen på båda sidor om R42 
(Sikabäcken) som har mycket höga naturvärden och är ett viktigt biflöde till 
Munkån. 

Område 4 – Området kan utökas med skogsmark på kommunens fastighet 
Längjum 1:65 och slås ihop med område 6. 

Område 6 – Området innehåller delområden med mycket höga rekreations- och 
naturvärden vilka bör fredas från byggnation och tas bort alternativt 
grönmarkeras i kartan. Befintlig allmän platsmark runt Prästaskogen har 
förtätats med bebyggelse under senare år, det är av största vikt att freda 
återstående befintlig parkmark. Södra delen utgör strövskog nära skola och 
bebyggelse med motionsleder och skolskog vilken grönmarkeras. 

Område 7 – Området väster om Asklandavägen består av fasta fornlämningar 
samt innehåller en skolskog och tas bort alt. grönmarkeras på kartan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

Förslag till ändringar  markanvändningskarta Dalsjöfors  
Område 3  – O mrådet har även naturvärden som behöver värnas vid eventuell  
byggnation.  

Område 6  – S ödra delen är klass 2 i Grönområdesplanen och grönmarkeras  oc
slås ihop med område 5. Området som är ofärgat öster om Kräkbärs- och 
Badhusvägarna har höga  naturvärden samt sociala  värden och bör ingå i  
område 5 som grönmarkerat.  

Område 7  –  Väster om Dalsjöskolan finns en ekhage med mycket höga natur- 
och kulturmiljövärden. Ekarna är över 200 år gamla och omnämnda i Borås  
Naturvårdsprogram. Den  marken är inte lämplig  att bebygga och grönmarkeras
alternativt tas bort från förslaget. Sydväst om skolan ligger Dalsjöfors populära
hundrastgård som betas av får sommartid.  

Område 10  – I nnehåller  Kolerakyrkogården i Dalsjöfors  som är en fast  
fornlämning. Bör vara mycket kontroversiellt att bebygga. Banvallen som är ett
populärt rekreationsstråk  går genom området. Området söder om banvallen bö
fredas för byggnation i sin helhet och grönmarkeras  och läggs ihop med 
område 9.  

 

Förslag till ändringar  markanvändningskarta  Viskafors  
Område 5  –  Området är en liten kil mellan två barriärer i form av järnväg och  
väg. För att området ska fungera som en förlängning av torget så behöver 
vägen flyttas. Förslaget bedöms som  svårgenomförbart.  

Område 7  –  Området beskrivs som våtmark men är till största delen kuperad  
fastmark. Ögärdssjön fungerar redan idag som närrekreationsområde med stiga
men tillgängligheten kan förbättras. Området bör  utvidgas norrut med 
Åsahagens grönområde väster om Åsakroken som är betydelsefullt för  
närrekreation och innehåller bland annat två lekplatser.  

Område 9  –  Delar av området utgörs av viktig rekreationsskog vilken bör  
undantas från byggnation.  

Område 10  – Ku llen/bergsryggen innehåller höga naturvärden samt sociala 
värden och fungerar delvis som  skolgård. Tallarna i  området är över 170 år  
gamla. Vid  eventuell omföring till park krävs stor varsamhet.  

Område 11  –  Norra och östra delarna av området har mycket höga naturvärde
och bör istället ingå i område 12 vilken undantas byggnation.  

Område 12  –  Viktigt att värna norra och västra delen tillsammans med norra 
och östra delen av område 11. Sydligaste delen kan istället ingå i område 13 so
utökas och eventuell lämplighet för byggnation kan prövas österut.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

Område 13 – Kan utökas mot öster. Norr om vårdcentralen finns ett område 
som bör fredas från byggnation och tas bort alternativt grönmarkeras. 

Förslag till ändringar markanvändningskarta Sandared 
Område 2 – Området har höga rekreationsvärden och Sandareds IF:s och SOK 
Omegas motionsspår går genom området tillsammans med Sjuhäradsleden. 
Området tillhör klass 2 i Grönområdesplanen och är olämligt att bebygga. 
Området slås ihop med område 1 och grönmarkeras i sin helhet. 

Område 4 – Större delen av området tillhör klass 2 i Grönområdesplanen och 
har mycket höga rekreations- och naturvärden och bör undantas bebyggelse. 
Området innehåller flera gångstråk och fungerar som gemensamt friluftsområde 
för Sandared och Sjömarken. En större del av område 4 överförs till område 3 
och grönmarkeras. 

Område 6 – Ingår i Björviksuddens rekreationsområde med stigar och 
motionsspår och bör värnas från byggnation i sin helhet. Området bör istället 
ingå i område 5. 

Område 7 – Östra delen består av gammal barrskog (140 år) vilken bör 
utvecklas med avseende på natur- och rekreationsvärden framför nybyggnation. 

Beslutsunderlag  
1. Missiv, 2022-05-31  

2. Strategier för den långsiktiga utvecklingen  av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors  
och Sandared,  2022-05-31  

Deltar inte i beslutet  
Moderaterna deltar inte i  beslutet.  

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.  

Protokollsanteckning  
Paul-Andre Safko (M) och Harald Finlöf (KD) lämnar följande  
protokollsanteckning:  

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer  att inte  delta i beslutet utan hänvisar  
istället till våra partiorganisationers respektive svar på remissen.  

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Dnr TEN 2022-00647 1.3.1.0 

Remiss- Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation  
förutsatt att nämndens  synpunkter enligt nedan beaktas.  

Sammanfattning  av ärendet  
En konsultutredning som  genomfördes 2021 resulterade i några förslag till  
annan organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Partierna genomförde  
under våren 2022 överläggningar som resulterade i en överenskommelse som  
bland annat innehöll  en förändring av tjänstemannaorganisationen inom  
samhällsbyggnad. Utifrån överenskommelsen har tjänstepersoner på berörda  
förvaltningar gjort en utredning som resulterat i ett förslag som omfattas av  
denna remiss. Syftet med förändringen är, helt kort, en mer samlad planering  
inom samhällsbyggnadsprocessen.  

Tekniska  nämndens synpunkter  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny  samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens  synpunkter enligt nedan beaktas:  

- Vid uppföljning av omorganisationens effekter ät det viktigt att man ger  
den nya organisationen tid att formera sig innan man utvärderar.  
Implementering av en ny  organisationsstruktur tar ofta längre tid än  
man tror.  

- Vid flytt av grupper eller avdelningar bryts organisatoriska gränser och 
nya skapas. Det är viktigt  att de nya gränserna inte skapar barriäreffekter  
utan att man omhändertar detta med tillämpliga processer för  samarbete  
och samverkan.  

- För projektet Viskans Park har en gedigen projektorganisation skapats,  
som kan appliceras för andra stora projekt. Det är viktigt att dessa 
strukturer inte hamnar i skymundan till följd av  en ny linjeorganisation.  
En fungerande projektorganisation är lika viktig som  
linjeorganisationen, dvs en matrisorganisation behövs även 
fortsättningsvis med deltagande från berörda förvaltningar och bolag.  

- Det är viktigt att lokalfrågan hanteras på ett bra sätt om det blir aktuellt  
med fysisk flytt av tjänstepersoner för att inte riskera att tappa 
svårrekryterad personal och fortsatt agera för att vara en attraktiv  
arbetsgivare, och en god arbetsmiljö.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 
framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 
att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 
är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 
i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 
tilldelade ramen inom gata och park. 

Beslutsunderlag  
1. Missiv, 2022-09-02  

2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02  

3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

§ 103 Dnr TEN 2022-00639 3.3.3.2 

Renhållning i  centrum  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag,  
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen, från sitt  
beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får möjligheten att genom  
Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet.  

Sammanfattning  av ärendet  
I centrala Borås, precis som i många andra städer, är ytorna mellan husen  
uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen.  Det är vanligt att gatan ligger  
under kommunalt ansvar och området intill husväggen ligger under privat  
ansvar. Skräpet känner dock inga gränser utan blåser från den ena sidan till den 
andra. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det naturligtvis  
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan  än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det, som ett exempel.  

Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar utanför  sin  
fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om  
gångbanerenhållning  med mera”.  

Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med fastighetsägarna om att sköta 
renhållning i Borås centrala delar, mot att fastighetsägarna betalade ersättning.  
2020 sade Servicekontoret upp alla dessa avtal med  hänvisning till ett beslut  i 
Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. Servicekontoret tolkar beslutet som att  
de är förhindrade att utföra renhållning på fastighetsägarens del av  gaturummet.  

Sedan dess upplevs det något skräpigare i centrum och Borås har fallit några  
positioner i en nationell rankning. Borås Stad har sen 2012 utfört skräpmätning  
i de centrala delarna av staden. Mätningen utförs i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån. I år är det första gången mätningen visar en ökad nedskräpning.  
Fram till 2021 har mängden skräp halverats i de centrala delarna, tyvärr har  
denna trend brutits i år. Fastighetsägarnas organisation CiB har vidare uttryckt  
en önskan om att nya avtal tecknas.  

Kommunfullmäktiges beslut pekar ut Servicekontoret specifikt men förutsätts  
gälla samtliga kommunala  förvaltningar då dessa är samma juridiska person och 
varken näringsliv, statliga  myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige  
boråsaren i normalfallet ser någon skillnad.   

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att  
besluta om ett  undantag,  omfattande renhållning och vinterväghållning innanför  
cityringen, från sitt beslut den 2017-08-17, §150, så  att Borås Stad får  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 
sköta hela gaturummet. 

Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-17, §150  

2.  KF Skrivelse  
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§ 104 Dnr TEN 2022-00642 3.1.1.2 

Samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 
och Centrum, kvarteret  Astern  med flera,  
Pulsenområdet, Borås Stad  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Göta, Blåklinten 1, 
Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås Stad.  

Sammanfattning  av ärendet  
Förslaget  till ny detaljplan  för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, 
kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet Borås Stad har skickats ut på 
samråd. Planen syftar till att uppnå flera olika ändamål så som bostäder, kontor  
samt utveckling av Viskans park. Vidare ska kopplingarna mellan stadsdelarna 
stärkas genom att barriäreffekter minskas och området tillgängliggörs för både  
de som verkar och bor inom planområdet samt för  förbipasserande i Viskans  
park, till fot och på cykel. Planområdets storlek uppgår till cirka 6 hektar och  
ligger söder om Borås centrum på båda sidor av Rv40.  

Viskans park planeras att passera planområdet i 3 olika korridorer och nämnden 
ställer sig positivt till att detaljplanen verkställer parkstråket och att 2,5 av totalt  
3 korridorer planeras till allmänplats i linje med stadsbyggnadsprogrammets  
intentioner.   

- I norr  med focus för cykeltrafik längst med Kapellgatan, ner under Rv40  
längst med Nils Jacobssons gatan och med anslutning Kyrkogårdsgatan.   

- I öst löper den andra korridoren ner från kullen i Kv. Astern, över torget  
framför befintligt kvarter norr om Rv40, över Viskan på en bro för att där 
anslut till befintligt gångstråk öster om Viskan. Där efter åter igen över Viskan  
in i kvarteret söder om  Rv40 och ned längst med Viskans västra strandkant på  
kvartersmark för att slutligen angöra Kyrkogårdsgatan vid Wijndrufsbron.   

- Den tredje möjliga korridoren löper rakt söder ut  på en brokonstruktion från 
kullen i Kv. Astern, över  befintlig bro över Rv40  för att sedan snirkla genom  
kvarteret rakt söder ut och angör griftegården S:ta Brigitta söder om  
planområdet.   

Den västra korridoren föreslås uppföras enbart på allmänplats med kommunalt  
huvudmannaskap medens den mittersta och östra passagen antigen kräver 3D-
fastighetsbildning eller förlitar sig på att den privata  markägaren förverkligar  
Viskans park. Utmaningen i föreslagen detaljplan  ligger i att allmänplatsmark 
planeras på en bro som löper genom kvartersmark med angöring mot och till  
privat ägda byggnader. Nämnden ser upprättandet av skötselavtal mellan  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

fastighetsägaren i kvarteret och kommunen som en möjlig lösning för att säkra 
drift av parkbron och övriga tillhörande stråk av allmänplatsmark som löper 
genom kvarteret. Till granskningsskedet behöver kalkyler för uppförandet och 
kommande drift Viskans parks samtliga tre stråk finnas till hands. 

Parkbrons anslutning främst i söder behöver studeras vidare för att säkra en 
funktionell, vacker och lågmälda koppling till S.ta Brigittas griftegård från 
bostadskvarteret. Risk finns annars att bron inte byggs och kopplingen genom 
hela kvarteret till Viskans park går förlorad. 

Utrymning av parkbron och omkringliggande fastigheter behöver studeras 
närmare innan detaljplanen går upp för granskning. 

SE BILD FRÅN PLANBESKRIVNINGEN, sid 7. 

Parallellt med denna detaljplan har nämnden arbetet med ett projekt kallat 
Mittpunkten, för att förverkliga Viskans park genom Stadsparken. Det har i sin 
tur inneburit att detaljplanen för samråd och tävlingsprogrammet överlappas, 
främst runt Kv. Astern och vid Sven Erikssonsgatan. Föreslagen 
fastighetsbildning för parkbron som löper över "Asternkullen" och in i 
Stadsparken behöver därför ses över innan tävlingen fortskrider och planen går 
ut på granskning. 

För kvarteret norr om Rv40 ska infart planeras från Brodalsmotet längst med 
Sömerskegången. Utfartsförbud från Sömerskegången ut mot Sven 
Ericsonsgatan kan bli aktuellt för att premiera kollektivtrafiken. Längst med 
Kyrkogårdsgatan finns behov att upprätta utfartsförbud för delar av sträckan. 

Utformning av torget vid Sömerskegången behöver förtydligas i 
granskningshandlingarna för att nämnden ska kunna beräkna kostnader för drift 
samt att möjligheten till att vända med större fordon bör finnas. 

Bestämmelsen n1 för trädallén längst med Sven Ericsonsgatan bör ses över, 
nämnden anser att ett skydd baserat på stamdiameter för hela kullen vid Kv. 
Astern är att föredra framför föreslagen skrivning. 

Inom planområdet finns fem e-områden föreslagna, fyra av dem på egen 
fastighet och en med en generell bestämmelse inom en fastighet avsedd för p-
ändamål/p-hus. Nämnden begär att e-området vid Kapellgatan samt 
Kyrkogårdsgatan ses över innan planen går ut för granskning. Båda 
placeringarna riskerar att påverka platsen negativt samt försvåra att förverkliga 
Viskans park. 

I samrådshandlingen upplevs skrivelsen om möjlighet till parkeringsköp som 
otydlig. Nämnden önskar förtydliga att möjligheten till parkeringsköp kan 
behöva att prövas även i bygglovsskedet och bör därför inte garanteras i 
detaljplan. I nuläget anser nämnden att finns risk för motstrid information 
förekommer i samrådshandlingen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

 
 

 
 

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

Planen ger möjlighet för cirka 300 nya bostäder och verksamhetsytor på 30 000 
kvadratmeter. 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att 
ovan nämnda synpunkter tas i beaktning för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och 
Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås Stad. 

Beslutsunderlag  
1. Inbjudan till samråd, 2022-09-01  

2. Plankarta  –  samråd, 2022-09-06  

3. Planbeskrivning  –  samråd, 2022-09-06  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

    

 

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 105 Dnr TEN 2022-006353.1.1.1 

Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 
3:1 med flera, Bodavallen, Borås  Stad  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för  Hässleholmen, del av
Hässleholmen 3:1, Bodavallen.  

 

Sammanfattning  av ärendet  
Detaljplanens syfte är att  möjliggöra en utveckling av Bodavallens  
idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor  
idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter som även ska vara  
tillgängligt förallmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att området sk
utvecklas över tid och ge  möjlighet för fler att nyttja området. Målet är att bind
ihop området till en helhet och skapa en bättre helhetslösning för trafik och 
angöring.  

Tekniska nämnden anser att detaljplaneförslaget innebär en förbättring av  
trafiksäkra lösningar inom planområdet. Detta genom att en ny  
infartsförbindelse till planområdet vid återvinningscentralen anläggs samt via  
ökad separation mellan motorfordon och fotgängare och cyklister på gång- och
cykelvägar i planområdet  - som idag tillåter blandtrafik.  

Hässleholmsparken, väster om planområdet, definieras som Klass III i  
grönområdesplanen och är ett välbesökt  grönområde med bl.a.  elljusspår, stigar
samt gång- och cykelvägar. Planförslaget bedöms inte påverka parken negativ 
  

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.  

a 
a 

 

 

Beslutsunderlag  
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med  
flera, Bodavallen, Borås Stad 2022-08-30  

2. Planbeskrivning 2022-08-30  

3. Plankarta 2022-08-23                                

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

    

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 106 Dnr TEN 2022-006582.3.4.25 

Kartläggning kring vilka personalgrupper som arbetar i   
skog och mark   

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden konstaterar att alla medarbetare  på  Park- och 
skogsavdelningen inklusive anvisad personal erbjuds TBE-vaccination och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  av ärendet  
Kommunfullmäktige har  den 25 augusti 2022 §  144 beslutat att samtliga  
nämnder och bolag ska kartlägga vilka personalgrupper som omfattas av en 
rekommendation om TBE-vaccin. Kartläggningen ska  inkomma  till 
Kommunstyrelsen senaste den 1 oktober 2022 för att kunna behandlas i  
budgetprocessen  2023.  

På Tekniska förvaltningen erbjuds alla medarbetare  på  Park- och 
skogsavdelningen inklusive anvisad personal TBE-vaccination av arbetsgivare

Tekniska nämnden konstaterar att alla medarbetare  på  Park- och 
skogsavdelningen inklusive anvisad personal erbjuds TBE-vaccination och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.  

n. 

Beslutsunderlag  
1. KS § 144/2022  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://2022-006582.3.4.25


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

    

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 107 Dnr TEN 2022-006311.1.3.0 

Val a v ny  ordinarie politiker t ill Persontransportgrupp  

Tekniska nämndens  beslut  
David  Bolin  väljs till ny ordinarie i Persontransportgruppen.  

Sammanfattning  av ärendet  
Maria Hanafi (S) har den  22 juni § 102/2022 valts till ny ledamot och  andre vice  
ordförande i Tekniska nämnden av Kommunfullmäktige. Maria Hanafi (S) har 
ingått i Persontransportgruppen som är en av tre beredningsgrupper för  
politikerna i Tekniska nämnden. Tanken med beredningsgrupperna är dock att  
ingen medlem i presidiet ska sitta i en beredningsgrupp. Med anledning av detta  
måste Tekniska nämnden  välja en ny ordinarie politiker till 
persontransportgruppen.  

Förslag  
Maria Hanafi (S) föreslår att  David  Bolin (S) väljs till ny ordinarie i  
Persontransportgruppen.  

Proposition  
Ordförande Jan Idehed (C) frågor om  David  Bolin (S) väljs till ny ordinarie  i
Persontransportgruppen och finner att så sker.  

 

Beslutsunderlag  
1. Kommunfullmäktiges beslut § 102/2022  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

    

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 108 Dnr TEN 2022-006982.4.3.3 

Äskande om medel från Trygghetspotten  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att begära en tillfällig utökning av årets  
investeringsbudget med tre miljoner (3  000 tkr) inom ramen för projektet  
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur  
Kommunstyrelsens avsatta medel för trygghetsåtgärder.  

Sammanfattning  av ärendet  
Tekniska nämnden begär  en tillfällig utökning  av årets investeringsbudget med 
tre miljoner (3  000 tkr) inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga  
fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur kommunstyrelsens avsatta medel för  
trygghetsåtgärder under 2022. I budgeten för 2022  under målet ”Ett tryggt och 
snyggt Borås” står beskrivet att den som bor i Borås eller är på besök ska känna 
sig trygg. Tryggheten ute i staden är en förutsättning för ett gott liv, där  
människor vågar gå ut med hunden, promenera och träna, gå till teatern eller  
biografen, besöka biblioteken och mötesplatser  - det är avgörande att nå  en god 
cirkel. Ju fler som är utomhus i vanliga vardagliga  goda syften, desto fler  
kommer också att känna att det är tryggt att vara ute.  

Under 2021 har Borås Stad - både förtroendevalda  och tjänstepersoner  - 
samarbetat intensivt för att göra Borås tryggt. Genom ett antal åtgärder men  
även genom  att en ”handbok för trygghet i offentlig miljö” har tagits fram och 
beslutats. I budgeten avsattes 3 mnkr årligen till Tekniska nämnden för  
investeringar för att skapa ökad trygghet och 750 tkr för trygghetsskapande  
slyröjning (driftmedel). För att intensifiera trygghetsarbetet avsattes även 10  
mnkr i en trygghetsbuffert centralt på Kommunstyrelsen. Samverkansgruppen 
för trygga fysiska miljöer har nu fått besked om att det totalt finns 3 mnkr att  
nyttja ur denna trygghetsbuffert.  

Inom samverkansgruppen för trygga fysiska miljöer där Tekniska förvaltningen 
är sammankallande har en prioriteringslista med insatser för att öka tryggheten i  
offentlig miljö tagits fram. I arbetsgruppen ingår representanter från Tekniska 
förvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt Centrum  
för kunskap och säkerhet   

Prioriteringarna presenteras på en brutto- respektive nettolista. Begärd utökning  
av ramen om 3  000 tkr infattar insatsers i hela kommunen för att omgående  öka  
tryggheten. Exempel på trygghetsfrämjande insatser är belysning av  
kvarterslekpaltser, standardhöjningar på mötesplatser och förbättrad 
framkomlighet i idrott, park och naturområden.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

Beslutsunderlag  
1. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022  - Samverkansgrupp 
trygghet i offentlig miljö  –  prioriteringar, 2022-09-26  

2. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022  - Samverkansgrupp 
trygghet i offentlig miljö  –  bruttolista, 2022-09-26  

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

    

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 109 Dnr TEN 2022-007053.3.3.2 

Initiativärende om Bättre  renhållning i centrum (M)  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden ger förvaltnigen i uppdrag  att bereda ärendet och 
återkomma med ett förslag till Tekniska nämndens sammanträde i oktober  

Sammanfattning  av ärendet  
Paul-Andre Safko (M), Marita Bäck (M), Anderas Tammjärv (M) och Katja 
Lecznar (M) har lämnat in ett  initiativärende om Bättre renhållning i centrum  

Initiativärendet innehåller följande förslag:  

Att förvaltningen redovisar vilka förutsättningarna är för att kommunen ska  
kunna sköta renhållningen på ett tillfredställande vis  centrum.  

Att förvaltningen redovisar vilka förutsättningar som finns för att  tillsamman
med fastighetsägarna upphandla i centrum.  

Att förvaltningen redovisar kostnaden för att det ska finnas papperskorgar i  
anslutning till sparkcykelparkeringar (varje 75).  

s 

Förslag  
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår  följande:  

Tekniska nämnden ger förvaltnigen i uppdrag  att bereda ärendet och 
återkomma med ett förslag till Tekniska nämndens sammanträde i oktober  

Proposition  
Ordförande Jan Idehed (C) frågar om Tekniska nämnden beslutar enligt  
förslaget och finner att så sker.  

Beslutsunderlag  
Initiativärende om Bättre renhållning i centrum (M)  2022-09-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

    

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 110 Dnr TEN 2022-006431.3.1.1 

Anmälningsärenden  

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

Sammanfattning  av ärendet  
1. Kommunens Kvalitet i Korthet 2021 TEN 2022-00618  

2. Remiss: Riktlinjer- delaktighet och inflytande för medborgare TEN 2022-
00626  

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-08-24 § 249 Strukturskiss Norr  
TEN 2022-00634  

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-25 § 141 Delårsrapport januari –  april 
2022 för nämnderna TEN 2022-00653  

5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-25 § 152 Miljörapport Borås Stad 2021 
TEN 2022-00655  

6. Remiss: Program mot hemlöshet TEN 2022-00656  

7. Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22 § 308 Kommunstyrelsens  
sammanträdesdagar 2023  TEN 2022-00663  

8. Vikariatsförordnande Persontransportsavdelningen 1  

9. Vikariatsförordnande Persontransportsavdelningen 2  

10. Vikariatsförordnande Gatuavdelningen 1  

11. Vikariatsförordnande Gatuavdelningen 2  

12. Vikariatsförordnande Gatuavdelningen 3  

13. Vikariatsförordnande tf. Förvaltningschef   

14. Tekniska nämnden 2022-08-24 Protokoll  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

§ 111  Dnr  TEN  2021-008421.1.3.1  

Redovisning av delegationsbeslut  

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

Sammanfattning  av ärendet  
Färdtjänst augusti 2022  

Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst:  0 st  
Beviljad färdtjänst: 69 st  
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst: 25 st enstaka resor och generella beslut.  
Beslut om återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst: 0 st  
Totalt antal beviljade tillstånd (färdtjänst och riksfärdtjänst): 94 st  
Antal  genomförda färdtjänstresor: 23 048 st  
Antal bommar: 600 st (2,60 %)  

Markupplåtelser   

Delegation nr 192, 210-226, 228-257/2022  

Trafikärenden  

Lokala trafikföreskrifter  Nr 20-23/2022  
Tillf lokala trafikföreskrifter  Nr 82-89/2022  
Handikapptillstånd  Nr 119-138/2022 ( varav 1 st avslag, 19 st nya/förlängning )  
Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag  Nr 22-26/2022  
Dispenser  Nr 13-17/2022  
Dispenser från Trafikverket. yttrande Nr 7-8/2022 (14+34 st)  
Fordonsflyttning  Nr 7-8/2022 (7+7st)  
Boendeparkering, Villastaden  Nr  8/2022 (13 st)  
Boendeparkering, Lugnet  Nr 8/2022 (12 st) 
Boendeparkering, Östermalm  Nr 8/2022 (4 st)  
Boendeparkering, Salängen  Nr 8/2022 (2 st)  
Ny eller ändrad utfart  - 
SUMMA:  50 st  

Samhällsbyggnadsärende  

Ärende:  Granskning av förslag till detaljplan för  Sandared, del av Sandared 1:89, 
Sandevi Bussvändplats Skogshills Övre, Borås Stad  (BN 2021-647)   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(36) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämnden 

Beslut:  Tillstyrkes.  

Delegat:  Förvaltningschef  

Delegation:7/2022  

 

Ärende:  Granskning av förslag till detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 
med flera,  Östermalmsgatan, Borås Stad (BN 2016-1153)  

Beslut:  Tillstyrkes.  

Delegat:  Förvaltningschef  

Delegation: 8/2022  

 

Ärende:  Samråd för detaljplan för Sjöbo Fingersvampen 1, 2 och 3, Borås Stad 
(BN2022-1038)  

Beslut:  Tillstyrkes.  

Delegat:  Förvaltningschef  

Delegation: 9/2022     

Diverse ärende  

Ärende:  Skrivelse angående E-petition väg 42 delen  LV 183 till artavägen till 
Hästhagen/Kvarbo  

Beslut:  Svar enligt bifogad skrivelse daterad den 15 augusti 2022.  

Delegat:  Förvaltningschef  

Delegation: 2/2022  

      

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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