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Datum 

2022-10-19 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Tekniska förvaltningens sessionsal Kungsgatan 57, onsdagen den 26 oktober 

2022 kl. 13:00 

Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Henrik Yrlid, 033 357432 eller via e-post: 

henrik.yrlid@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

Dnr 19323  

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 19324  

3. Förvaltningen informerar 

Dnr 2021-00840 1.1.3.25 

4. Ekonomiuppföljning september 2022 

Dnr 2022-00718 1.2.4.1 

5. Komplettering Budget 2023 Planeringsunderlag för Tekniska nämnden 

Dnr 2022-00430 1.2.4.1 

6. Åtgärder för att spara el inom Tekniska nämndens ansvarsområden 

Dnr 2022-00735 3.3.6.3 

7. Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2023 

Dnr 2022-00660 1.1.3.1 

8. Ansökan om jaktarrende på kommunal mark i Dannike  

Dnr 2022-00703 3.6.7.25 

9. Återrapportering om Tekniska nämndens arbete mot invasiva arter 

Dnr 2022-00724 3.2.1.4 

10. Svar på initiativärende om Bättre renhållning i centrum (M) 

Dnr 2022-00705 3.3.3.2 

11. Anmälningsärenden  

Dnr 2022-00717 1.3.1.1 

12. Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2021-00842 1.1.3.1 
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Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om utfallet för upphandlingen 

som rör skolskjuts med buss. 

Ekonomichef Katarina Lindgren informerar om uppdragsdialogen som ägt rum 

mellan Tekniska nämndens presidium och Kommunstyrelsen.  

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Katarina Lindgren 
Handläggare 
033 357430 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00718 1.2.4.1 
 

  

 

Ekonomiuppföljning september 2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomiuppföljning september 2022” 

daterad 2022-10-06 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med 

september månad och prognostiserat resultat för helåret 2022. Rapporten avser 

uppföljning av både drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomiuppföljning september 2022 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 

Postadress 

Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 74 00 vx 

 

 

Katarina Lindgren 
katarina.lindgren@boras.se 
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Ekonomiuppföljning september 2022 

 

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

 Väghållning, skog, parker m.m. 

 Persontransporter 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  

Nämndens driftbudget uppgår totalt till 245,9 mnkr varav 167,5 avser 
väghållning, skog, parker mm och 78,4 mnkr avser persontransporter.  

Totalt redovisar nämnden en prognos om 250,9 mnkr vilket innebär en 
avvikelse om -5 mnkr varav -1,4 mnkr inom ramen för väghållning, skog, 
parker mm och -3,6 inom ramen för persontransporter. 
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 

 

 

Nämndens totala ram inom verksamhetsområde väghållning, skog, parker mm 
uppgår, efter justering med anledning av fastställda kapitalkostnader, till 167,5 
mnkr. Varav 117,2 mnkr avser gatuavdelningen, 47,6 mnkr avser 
parkavdelningen och 2,7 mnkr avser nämnd och administration. Nämndens 
budgetreserv inom denna verksamhet uppgår till 1,6 mnkr. Budgeten för 
kapitalkostnader uppgår till 48,2 mnkr eller knappt 29 % av nettobudgeten. 

Utfallet per den sista september uppgår till 108,6 mnkr eller 65 % av nämndens 
totala budget när 75 % av året har förflutit. I förhållande till den periodiserade 
budgeten är avvikelsen +12,8 mnkr 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med delårsrapporten 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. 

Bufferten för oförutsedda händelser om 1,6 mnkr ska nyttjas för att, till viss del, 
täcka de underskott som nämnden uppvisar inom verksamhetsområde 
väghållning, skog och park. 

 

Gatuavdelningen: 

Avdelningens prognos följer rapporteringen från delåret då verksamheten 
prognostiserade en avvikelse på -1,8 mnkr totalt varav underskott inom 
vinterväghållningen 1,1 mnkr och gatubelysningen 2,9 mnkr. Höga index-
uppräkningar på både material och tjänster påverkar årets utfall kraftigt inom 
dessa verksamheter som är svåra att minska ner på utan att riskera säkerhet och 
trygghet för gångare, cyklister och övriga trafikanter. Till viss del uppvägs dock 
de prognostiserade underskotten av ökade intäkter för felparkeringar och 
markavtal för ledningar. 
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Park-och skogsavdelningen: 

Park- och skogsavdelningens prognos följer rapporteringen i delåret vilket 
innebär ett totalt underskott om -1,5 mnkr. Underskottet avser bergsäkring på 
Krokshallsberget och Hedvigsborg och dessa åtgärder är nödvändiga för att 
förhindra person- och materialskador. 

I delårsrapporten räknades prognosen upp avseende skogsverksamhetens 
försäljningsintäkter på bränsleflis, massaved och energived och budgeten följs 
därmed trots årets ökade kostnader för drivmedel, nytt avverkningsavtal samt 
övergång till miljövänligt bränsle i alla entreprenader. Nämnden följer noga 
Skogsstyrelsens tolkning av artskyddsförordningen som kan innebära väsentligt 
högre avverkningskostnader för skogen framöver om utökad hänsyn ska tas till 
alla arter. 

Både inom kalkningsverksamheten och inom fiskevatten ökar 
inköpskostnaderna men dessa beräknas totalt att inrymmas inom budget då 
intäkterna ökar i samma omfattning. 

Parkdriftens prognos följer årets budget totalt men prognosjustering är gjord 
avseende intäkter från markavtal för ledningar på 0,8 mnkr Denna justering är 
dock ett nollsummespel totalt för verksamhetens ekonomi då kostnaderna för 
parkdriften räknats upp med samma summa. 

 

Stödfunktioner och nämnd: 

I enlighet med vad som rapporterats i tidigare rapporter prognostiseras ett 
mindre överskott om 0,3 mnkr inom administrationen på grund av en vakant 
tjänst. För övrigt inga väsentliga avvikelser att rapportera. 
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Persontransporter 

 

 

Nämndens totala ram inom verksamhetsområde persontransporter uppgår till 

78,4 mnkr varav färdtjänst 62,7 mnkr och särskoleskjuts 14,9 mnkr. Nämndens 

budgetreserv för persontransporter uppgår till knappt 0,8 mnkr. Inom ramen 

för verksamheten persontransporter ligger även ansvaret för skolskjutsar inom 

grundskola samt kommunens poobilsverksamhet. Kostnader för dessa 

verksamheter fördelas dock vidare till de nämnder som nyttjar dess tjänster och 

nämndens nettoram är därmed noll för dessa verksamheter. 

Utfallet per den sista september uppgår till 59,3 mnkr eller ca 76 % av 

budgeten när 75 % av året har gått. Helårsprognosen följer prognosen från 

delårsrapporten och uppgår till ett underskott om totalt 3,6 mnkr inkluderat att 

budgeterad buffert föreslås nyttjas till att täcka det prognostiserade underskottet 

inom färdtjänsten. 

För bilpoolen startade året med restriktioner på grund av covid-19 men 

bokningsgraden har sedan dess ökat och prognosen är att verksamheten håller 

budget totalt även om både intäkter och kostnader prognostiseras något lägre 

än ursprungligt budgeterat. 

I enlighet med prognosen i delårsrapporten håller skolskjutsverksamheten  

budgeten totalt. Justering är dock gjord avseende ökade personalkostnader och 

ökade intäkter från grundskoleförvaltningen för arbetet med planering och 

trafikledning av skolskjutsar. 

Prognosen för särskoleskjuts är 0,6 mnkr lägre än lagd helårsbudget. 

Överskottet genereras främst av lägre personalkostnader men även färre inköp 

av taxiresor än budgeterat. Under våren har behovet av särskoleskjuts inte ökat 

i samma omfattning som planerat och antalet chaufförer har inte följt lagd 

personalplan. Under resterande del av året beräknas behovet öka och i 

prognosen är både en ny buss och en ny chaufför medräknad. 
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Resandet ökar inom både färdtjänst och riksfärdtjänst, vilket är ett positivt 

tecken mot en mer normal verksamhet, då dessa verksamheter påverkades i stor 

omfattning av pandemin. Även om intäkterna ökar så pekar prognosen för 

färdtjänstverksamheten på ett underskott om totalt 5 mnkr med anledning av 

den höga indexuppräkningen (+8,3 %), som görs på avtalat pris från och med 

den 1 juni, i kombination med ett ökat resande. 

Investeringar 

 

 

 

Tekniska nämndens totala investeringsvolym före omdisponering av anslag från 
2021 uppgår till 104,5 mnkr. Beslut avseende omdisponeringar från 2021 om 
75,1 mnkr samt utökade investeringsanslag för parkeringsledningssystem om 
2,5 mnkr och beläggningsunderhåll om 6 mnkr ökar nämndens investeringsram 
med totalt 83,6 mnkr. Total möjlig investeringsvolym under innevarande år är 
därmed 188,1 mnkr varav 51,5 mnkr årliga anslag och 136,6 mnkr investeringar 
som löper över flera år. Av den totala investeringsvolymen är 140,6 mnkr 
projekt inom väghållning och 47,5 mnkr avser parkinvesteringar. 

Investeringsutfallet per september månad uppgår till 55,6 mnkr varav 49,5 
mnkr väghållning och 6,1 mnkr park. Utfallet avser främst nedlagda medel på 
huvudprojekten Beläggningsunderhåll 14,3 mnkr, Attraktiv stad (Posttorget) 9,4 
mnkr och Kollektivtrafik (Busshållplats Skaraborgsvägen och Södra torget) 11,5 
mnkr, Reinvestering gatubelysning (Rötskadade stolpar) 4,4 mnkr och lekplatser 
4,2 mnkr 
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Helårsprognosen uppgår till 131,4 mnkr i enlighet med rapporteringen i 
delåret. Detta innebär en budgetavvikelse om + 56,7 mnkr varav + 47,2 mnkr 
väghållning och + 9,4 mnkr park. Avvikelsen avser främst projekten ny Nybro, 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, upprustning centrummiljöer samt Fristads 
nya stationspark och Kronängsparken. 

 

Planen är att hela det utökade investeringsanslaget avseende 
beläggningsunderhåll, nu om totalt 14,5 mnkr, kommer att nyttjas i år, men 
volymen belagd yta inom beläggningsprogrammet decimeras p g a kraftiga 
indexhöjningar under året.  

Årets prognos för projekt Ny Nybro avviker med totalt 26,2 mnkr från årets 
budget om 29,2 mnkr och totalt beräknas 3 mnkr att förbrukas. Resterande del 
av investeringsmedlen omdisponeras till 2023. Efter en gynnsam dom i Mark-
och miljödomstolen i januari har projekteringsarbetet påbörjats och beräknas 
pågå fram till våren 2023. Planerad byggstart är satt till hösten 2023.  

Prognosen avseende Fristads nya stationspark uppgår till 1,5 mnkr. 
Resterande medel, 3 mnkr behöver omdisponeras till kommande år. Byggstart 
för delar av projektet är beräknad till hösten 2022 men troligtvis färdigställs inte 
projektet förrän år 2024 

Årets prognos för Kronängsparken uppgår till 9 mnkr. Kvarvarande medel, 
4,4 mnkr behöver omdisponeras till kommande år. Planerad budget för 
projektet som helhet löper stor risk att överskridas på grund av främst två 
orsaker. Dels att projektet lidit av förseningar vilket gjort att budgeten inte följt 
med prisökningar samt att rådande världsläge har drivit upp priserna för 
utrustning, främst betong, lek- och idrottsmateriel samt övriga markmaterial. 
Etapp ett och två bedöms rymmas inom den totala budgeten om 18 mnkr men 
den tredje etappen samt tillkommande eventuell utgift för marksanering medför 
att budgeten överskrids. Ny beräknad projekttotal uppgår till 25 mnkr. 

Årets prognos för Viskans park uppgår till 4 mnkr och avser insatser i 
Stadsparken (gestaltning av Mittpunkten) samt uppstart av pollineringsprojektet 
längst med hela stråket. Mindre insatser med tillfällig gestaltning längst med 
stråket kommer också att utföras under året men totalt beräknas 1 mnkr 
omdisponeras till kommande år. 
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Komplettering Budget 2023 Planeringsunderlag för 

Tekniska nämnden  

Tekniska nämndens beslut 

Kompletteringen av Budget 2023 Planeringsunderlag för Tekniska nämnden 

godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden godkände Budget 2023 - Planeringsunderlag på 

nämndsmötet den 2022-08-24. Det har nu framkommit ny information 

avseende priser och index, vilket påverkar nämndens behov av ekonomiska 

resurser under 2023. 

Ärendet i sin helhet 

I Planeringsunderlaget för budget 2023 äskade nämnden om behov av extra 

resurser till kommunens väghållning med anledning av ökade driftkostnader 

kopplat till index för drivmedel, material, el mm. Detta äskande uppgick till 

totalt 5 mnkr och utgick från en prognostiserad indexuppräkning om 15 %. 

Därefter har ett index om 19 % realiserats för driftavtalet i serviceorterna. 

Avtalet med Servicekontoret indexeras kvartalsvis vilket skapar en viss 

osäkerhet men totalt bedöms nu driftavtalet öka med ca 7 mnkr. Även el-avtalet 

har ökat betydligt och ny uppskattad kostnad, vid samma nivå som idag, 

innebär ett ökat budgetbehov om totalt 6 mnkr för både el, nät och skatt. Inom 

väghållning är behovet av ramuppräkning därmed totalt 13 mnkr och inte 5 

mnkr förutsatt den nivå på drift av vägarna inklusive omfattning av 

gatubelysning som föreligger idag.  

Inom persontransporter har nämnden i sitt budgetförslag äskat om ytterligare 

3,5 mnkr med anledning av den höga indexuppräkningen inom färdtjänsten. 

Utöver indexhöjningen om 8,3 % per juni månad så visar årets prognos nu på 

att resandet ökar inom färdtjänsten och nytt prognostiserat behov av 

ramuppräkning är därmed totalt 4,5 mnkr dvs ytterligare en miljon kronor 

utöver det som redan är äskat. 

I föreslagen investeringsbudget har anslaget för energi- och miljöeffektivisering 
av gatubelysningen räknats upp från 4 mnkr till 6 mnkr. En omställning till mer 
energisnål belysning (LED) blir allt viktigare och återbetalningstiden nedlagda 
medel minskar betydligt till följd av ökade elpriser. Nämnden begär därför en 
ytterligare utökning av detta projekt. Möjlig investeringsram i förhållande till 
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entreprenörens resurser är ca 12 mnkr årligen förutsatt att material finns att 
tillgå. En investering om 12 mnkr innebär utbyte av ca 4 000 stycken 
belysningspunkter. I dagsläget kvarstår ca 10 000 armaturer att byta ut inom 
kategorin villagator. Dessutom återstår ytterligare 5 000 armaturer med högre 
effekt vilka är dyrare att byta ut både pga högre materialkostnad och 
entreprenad bl a gällande krav på tyngre avstängning vid arbete på väg. Utöver 
den effektbesparing armaturbytet ger, minskar även stadens kostnader för 
seriebyte av ljuskälla då de nya lamporna behöver bytas ut var 20:e år jämfört 
med dagens var 6:e år. 
 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Åtgärder för att spara el inom Tekniska nämndens 

ansvarsområden 

Tekniska nämndens beslut 

För att minska elförbrukningen inom nämndens ansvarsområde kommer 

följande åtgärder på kort sikt att genomföras: 

- Den styrbara delen, ca 40 %, av gatubelysningen kommer att tändas en 

halvtimma senare och släckas en halvtimma tidigare, jämfört med 

dagens tidsstyrning. 

- Julbelysningen kommer att sättas upp enligt plan men tas ned i mitten 

av januari, dvs. tidigare än vad som varit praxis tidigare. 

- Isbanan i Stadsparken kommer inte att igångsättas med vatten och 

kylslingor utan annan aktivitet planeras där. Vid långvarigt mycket kallt 

väder kan dock ytan komma att spolas. 

- Förvaltningen får i uppdrag att närmare studera hur en gradvis eller 

partiell (t ex varannan lampa) nedsläckning av nämndens belysning på 

Trafikverkets vägar kan gå till. 

Sammanfattning 

Det råder brist på el i södra Sverige vilket har lett till att priserna har rusat i 

höjden. Orsaken är bland annat kriget i Ukraina och energiomställning i 

Europa. För Borås Stad innebär detta i praktiken en tredubbling av snittpriset 

på el från 2022 till 2023. I ett läge där södra Sverige kan drabbas av effektbrist i 

vinter, med partiell avstängning och skyhöga spotpriser som följd, är det viktigt 

att stora och små elförbrukare tar sitt ansvar och ser över sin elförbrukning. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv är det också viktigt att nämnden försöker minimera 

de signifikanta kostnadsökningar som ofrånkomligen står för dörren då elpriset 

tredubblas. Tekniska nämnden är en stor elförbrukare på grund av 

gatubelysningen. 

Förutsättningar elförbrukning 

Tekniska förvaltningen förbrukar 8,6 GWh/år. Det mesta av denna 

förbrukning avser gatubelysning, totalt förvaltas ca 19.000 ljuspunkter. För 

närvarande sjunker förbrukningen med 0,2 – 0,3 GWh årligen till följs av ett 

projekt att byta armaturer till LED-armaturer. 2022 är ca 25 % av armaturerna 

utbytta till LED. Julbelysningen förbrukar 0,01 GWh och är därmed marginell i 

sammanhanget. 
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Förbrukningen för gatubelysning har tidigare beräknats ungefärligt, men mätare 

installeras nu som medger avläsning av faktisk förbrukning. 2025 ska alla 

mätare vara installerade. 

Belysningen går att styra på ett flexibelt sätt för 40 % av alla belysningspunkter, 

resterande ljuspunkter regleras med ljussensorer och är svårare att styra. Ett 

projekt pågår med målet att införa direktstyrning för alla ljuspunkter och om 

några år ska majoriteten vara styrningsbara. 

Isbanan i Stadsparken förbrukar mycket el i ogynnsam väderlek, vilket menas 

milt och blåsigt. Säsongen 2021 – 2022 var förbrukningen ca 0,045 GWh. 

Fontänen i Stadsparken förbrukar 0,031 GWh per säsong. 

 

Möjliga åtgärder för minskning av elförbrukning på kort sikt 

Möjliga åtgärder som kan minska elförbrukningen på kort sikt anges i slumpvis 

ordning nedan. Energibesparing anges i GWh på ett år, samt som procent av 

total förbrukning av Tekniska nämndens förbrukning inom parantes. 

Konsekvenser och analys anges därefter. 

 

Åtgärd 1: Tänd gatubelysningen en halvtimma senare och släck en 

halvtimma tidigare för den styrbara delen av belysningen, dvs ca 40 % av 

totalen. 

Besparing: 0,28 GWh (3,2 %) 

Konsekvenser, analys: Belysningen tänds idag när det fortfarande är ganska 

ljust, men det kommer upplevas som dunklare under en kort period. 

Konsekvensen är dock ganska liten för en relativt stor besparing. Effekten 

infaller då elkonsumtionen i samhället är som högst, åtminstone på 

vinterhalvåret, vilket är positivt ur ett samhällsperspektiv. Konsekvensen med 

dunkel belysning inträffar då många personer rör sig på våra gator vilket är en 

nackdel med åtgärden. Detta kan t ex ha inverkan på centrumhandel och 

trygghet. 

Halmstad har fattat beslut nyligen om just denna åtgärd. 

 

Åtgärd 2: Släck ner den styrbara belysningen mellan kl 01 och 05. 

Besparing: 1,37 GWh (16,4 %) 

Konsekvenser, analys: Åtgärden innebär en stor besparing som för de flesta inte 

skulle märkas. För vissa är dock åtgärden mycket kännbar. Detta kan handla om 

vissa yrkesgrupper, samt personer som av andra skäl behöver röra sig utomhus 

på natten. Riskerna med detta är otrygghet och ökad brottslighet.  

 

Åtgärd 3: släck ned belysningen på Trafikverkets vägar utanför tätort 

Besparing: 0,3 GWh (3,5 %) 

Konsekvenser, analys: Av historiska skäl står kommunen för belysning på dessa 

vägar men egentligen ligger ansvaret på Trafikverket. De tar dock inte över 

befintlig belysning i nuläget. Konsekvensen blir ökad otrygghet på landsbygden 

men trafiksäkerheten påverkas marginellt eftersom strålkastarna på fordon ger 

tillräckligt ljus. Ett litet antal människor påverkas men åtgärden kan upplevas 
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som orättvis mot landsbygd och bidra till en konflikt landsbygd – stad. Då 

belysningen släcks helt värms inte armaturerna upp vilket leder till att de går 

sönder snabbare än om de varit i bruk, på grund av fukt. 

 

Åtgärd 4: släck ned belysningen på Trafikverkets vägar innanför tätort 

Besparing: 0,26 GWh (3,0 %) 

Konsekvenser, analys: Ansvarsfrågan är som åtgärd 3, men konsekvensen 

drabbar fler människor än på landsbygden. Dock är dessa vägar oftast 

huvudgatan genom tätorten i fråga, finns belysning på sidogator blir det inte 

helt mörkt. Denna åtgärd genomförs lämpligen tillsammans med åtgärd 3, om 

den ska genomföras. 

 

Åtgärd 5: Ingen isbana i stadsparken 

Besparing: 0,045 GWh (0,52 %) 

Konsekvenser, analys: Ingen skridskoåkning i Stadsparken, platsen kan då 

iordningsställas för andra aktiviteter. Denna åtgärd påverkar inte tryggheten i 

parken. Även om inte besparingen är jättestor så kan det upplevas olämpligt att 

ha den igång om man nu betraktar isbanan som en ”guldkant” på stadens 

utemiljöer. Besparingen motsvarar ungefär årsförbrukningen för två 

eluppvärmda villor. 

 

Åtgärd 6: stäng av fontänen i Stadsparken hela året 

Besparing: 0,031 GWh (0,36 %) 

Konsekvenser, analys: Åtgärden påverkar inte tryggheten, men påverkar trivseln 

och helhetsintrycket av parken negativt. Fontänen är inte igång på vintern, då 

efterfrågan på el är som högst. Fontänen rustades nyligen upp för ca 300 tkr så 

det kan ju upplevas som en onödig investering om fontänen inte ska användas. 

 

Åtgärd 7: Släck julbelysningen tidigare 

Besparing: marginell 

Konsekvens, analys: I nuläget släcks julbelysningen i mars. Denna besparing är 

mer av symbolisk natur. Åtgärden kan tyckas onödig men den skickar också en 

signal till allmänheten om att det är viktigt att spara på elen. 

 

Åtgärder på lång sikt 

Om ca två år, då merparten av belysningen går att styra, ger åtgärd 1 istället en 

besparing på 0,55 GWh (6,4 % av dagens totalförbrukning). Åtgärd 2 ger då på 

samma sätt en besparing på 2,7 GWh (31 %).  

Man skulle kunna öka takten i utbyte av armaturer till LED-belysning. Detta 

kan vara en lönsam investering givet ett förmodat högt elpris på flera års sikt. 

En begränsande faktor kan vara tillgång på material. 
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Överväganden och beslut 

Åtgärden nr 2 anser nämnden vara alltför drastisk även om den innebär en stor 

besparing. Åtgärden nr 1 är visserligen kännbar men under en kort tid och den 

ger ändå en relativt stor besparing varför denna förespråkas. Åtgärderna 3 och 4 

behöver utredas närmare med en möjlig partiell nedsläckning som resultat. 

Åtgärden nr 5 anses rimlig och det finns möjligheter att ha en annan aktivitet 

där. Åtgärden 6 anses ge för liten effekt mot vilken positiv effekt fontänen har, 

dessutom har nämnden nyligen satsat stora summor på anläggningen. 

Julbelysningen är viktig från slutet av november och över jul och ger mycket 

trivsel och glädje åt boråsare och besökare. I februari och mars är sannolikt inte 

julbelysningen lika efterfrågad varför den kan monteras ned tidigare. Detta kan 

också ge ett signalvärde till övriga medborgare att spara på elen. 

På längre sikt kan el sparas om armaturer byts till LED-belysning i högre takt 

än vad som nu görs. Detta hanteras i ett separat ärende om en begäran om mer 

investeringsmedel. 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2023 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med 

upprättat förslag.               

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på Tekniska nämndens 

sammanträdesdagar 2023. Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan 

för Kommunfullmäktige och ekonomiska hålltider.      

Publicering 

handlingar till 

presidiet 

Presidium 

tisdag kl 09:30 

Publicering 

handlingar på 

boras.se samt i 

Ciceron 

Assistent 

Nämnd 

onsdag kl 13 

12/1 17/1 19/1 25/1 

9/2 14/2 16/2 22/2 

16/3 21/3 23/3 29/3 

13/4 18/4 20/4 26/4 

4/5 9/5 10/5 15-16/5 

15/6 20/6 22/6 28/6 

10/8 15/8 17/8 23/8 

7/9 12/9 14/9 20/9 

12/10 17/10 19/10 25/10 

16/11 21/11 23/11 29/11 

30/11 5/12 7/12 13/12 

               

Beslutsunderlag 

1.  Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2022,  2022-10-10                              

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



  
 

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2023 
 

Preliminär 
ärendelista till 
Presidiet  

Presidium 

Tisdag 

Kl. 10.00 

Handlingarna 
publiceras på 
Borås Stads 
hemsida och i 
Ciceron 
Assistent 

Teknisk nämnd  

Onsdag 

KL 13.00 

Kommunfullmäktige 

Torsdag 

Kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

5/1 17/1 19/1 25/1 

 

19/1 

2/2 14/2 16/2 22/2 

 

23/2  

9/3 21/3 23/3 29/3 

 

16/3 

6/4 18/4 20/4 26/4 

 

27/4  

27/4 9/5 10/5 15/5-16/5 (Tisdag) 

 

11/5 

8/6 20/6 22/6 28/6 

 

21/6 

3/8 15/8 17/8 23/8 

 

24/8 

31/8 12/9 14/9 20/9  

 

28/9  

5/10 17/10 19/10 25/10 

 

19/10 

9/11 21/11 23/11 29/11  

 
 

  22-23/11  

23/11 5/12 

 

7/12 13/12 

 

21/12 

4/1-2024 16/1-2024 18/1-2024 24/1-2024 

 

X/1-2024 

 

 

Årsredovisning 2022 ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 27 februari 2023 
Nämndbudget för år 2023 ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 6 februari 2023 
Budgetuppföljning till och med april ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 19 maj 2023 
Budget 2024 ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 28 augusti 2023 
Budgetuppföljning till och med augusti ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 25 september 2023 
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Ansökan om jaktarrende på kommunal mark i Dannike  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att jakträtten på Dannike 9:1 och Dannike 1:92 

utarrenderas till Dannike jaktlag. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Dannike jaktlag ansöker om att få arrendera jakträtten för älg och småvilt på två 

stycken av Borås Stads fastigheter. Önskemålet om jakträtt rör fastigheterna 

Dannike 9:1 och Dannike 1:92. Ytan för fastigheterna uppgår till 9 hektar. 

Dannike jaktlag disponerar jakträtten på den angränsade fastigheten Dannike-

Bosgården 5:4. Tekniska nämnden ska enligt sitt reglemente handlägga alla 

frågor om jakt och fiske i Borås. Vidare nämns i nämndens delegationsordning 

på anvisningen till delegation 3.1 att Tekniska nämnden fattar beslut om nya 

arrendatorer. 

Tekniska nämnden beslutar att jakträtten på Dannike 9:1 och Dannike 1:92 

utarrenderas till Dannike jaktlag. 

Beslutsunderlag 

1. Karta Dannike 9:1 och Dannike 1:92. 

Beslutet expedieras till 

1. Dannike jaktlag 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Återrapportering om Tekniska nämndens arbete mot 

invasiva arter 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner återrapportering om arbetet mot invasiva arter. 

Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att Tekniska nämndens 

uppdrag att bekämpa invasiva arter förlängs med ett år. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har i uppdrag att inför budget år 2023 lägga fram ett 

utarbetat förslag på långsiktig organisation och hur den ska resurs- och 

ansvarsfördelas. I samband med detta kan annat belopp och mottagande 

nämnd-/er komma att föreslås.  

2022 är första året som bekämpning av invasiva arter har varit ett uppdrag. Det 

är önskvärt att förlänga uppdraget ytterligare ett år innan det slutligen 

utvärderas.  

Skogvaktare Peter Rydén samt Tekniker Cristofer Damberg redogör för vilka 

bekämpningsinsatser som utförts under 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att under 2021 klargöra ansvarsfördelningen 

inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021, Dnr KS 

2021-00189). 

Tekniska nämnden fick efter att ansvarsfördelningen presenterats ett 

ramtillskott på en miljon kronor i Borås Stads budget 2022 (Dnr KS 2021-

00038) för att påbörja bekämpning av invasiva växtarter. 

Under 2022 har Tekniska nämnden utfört bekämpningsinsatser på flera platser i 

kommunen. En förvaltningsövergripande styrgrupp med representanter från 

Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen har 

utarbetat riktlinjer för bekämpning med avseende på prioritet, arter och 

geografiska områden. Tekniska förvaltningen har via Naturvårdsenheten 

beställt och samordnat insatserna mot invasiva arter utifrån de ekonomiska 

förutsättningar samt det uppdrag som styrgruppen fastlagt.  

Kommunstyrelsen har i uppdrag att inför budget år 2023 lägga fram ett 

utarbetat förslag på långsiktig organisation och hur den ska resurs- och 
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ansvarsfördelas. I samband med detta kan annat belopp och mottagande 

nämnd-/er komma att föreslås.  

2022 är första året som bekämpning av invasiva arter har varit ett uppdrag. Det 

är önskvärt att förlänga uppdraget ytterligare ett år innan det slutligen 

utvärderas. Inför 2023 skulle en ökad ram innebära att ytterligare insatser kan 

göras varför Tekniska nämndens förslag är att budget för invasiva arter utökas 

med en miljon kronor år 2023.  

Skogvaktare Peter Rydén samt Tekniker Cristofer Damberg redogör för vilka 

bekämpningsinsatser som utförts under 2022. 

Tekniska nämnden godkänner återrapportering om arbetet mot invasiva arter. 

Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att Tekniska nämndens 

uppdrag att bekämpa invasiva arter förlängs med ett år. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige § 196 

2. Invasiva arter rapport budgetuppdrag 2021 Dnr 2021-00189  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Svar på initiativärende om Bättre renhållning i centrum 

(M) 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att initiativärendet är besvarat och lägger detsamma 

till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Moderaterna inkom 2022-09-28 till Tekniska nämnden med initiativärende 

rörande bättre renhållning i centrum efter en tidningsartikel i BT där boende 

upplever en försämring av renhållningen i centrum. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna: 

att förvaltningen redovisar vilka förutsättningarna är för att kommunen ska 

kunna sköta renhållningen på ett tillfredställande vis i centrum.    

att förvaltningen redovisar vilka förutsättningar som finns för att tillsammans 

med fastighetsägarna upphandla renhållningen i centrum.  

att förvaltningen redovisar kostnaden för att det ska finnas papperskorgar i 

anslutning till sparkcykelparkeringar (varje 75 m). 

Centrum ingår i städområde A i gällande driftavtal med Servicekontoret vilket 

innebär att städning utförs varje dag under hela året vilket även inkluderar 

helgdagar. Att utöka städinsatserna ytterligare är inte försvarbart vare sig utifrån 

behov eller rent ekonomiskt perspektiv. Den upplevda försämringen av 

renhållningen i centrum utgörs av ytor som fastighetsägarna ansvarar för och 

förklaras av att Servicekontoret fram till 2020 hade avtal med fastighetsägarna 

om att sköta renhållning gångbanor/gångytor i Borås centrala delar, mot att 

fastighetsägarna betalade ersättning. År 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. 

Kommunfullmäktiges beslut pekar ut Servicekontoret specifikt men förutsätts 

gälla samtliga kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person. Att 

gå runt Kommunfullmäktiges beslut genom med gemensam upphandling 

tillsammans med fastighetsägarna är därför inte möjligt.  

Kostnaden för att placera ut papperskorgar i anslutning till 

elsparkcykelparkeringar i centrum: 
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”Vanlig” papperskorg, 60 st. klass 3 (tömning 365 dagar/år ) 

Investerings kostnad 757 500 kr 

Tömningskostnad/år 1 915 200 kr 

Antal plastpåsar/år 20 160 st. 

 

BigBelly, 60 st., klass 1 (tömningsfrekvens under 1 år 1,2 ggr/vecka ) 

Investeringskostnad 3 000 000 kr 

Tömningskostnad/år 355 680 kr 

Antal plastpåsar/år 3744 st 

 

Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt inom ramen för erhållen budget 

med att förbättra renhållningen utifrån de skräpmätning som genomförs 

årligen. Genom att studera nedskräpning utefter stråk enligt skräpmätningarna 

har utplacering av papperskorgar kunnat göras på ett effektivare sätt samtidigt 

som nedskräpningen har minskat. Den ekonomiska besparingen detta har 

inneburit har gjort det möjligt att utöka städområde A och att utöka 

tömningsfrekvensen på särskilt belastade papperskorgar utanför centrum vilket 

totalt sett har inneburit en kvalitetsförbättring av renhållningen i staden.       

Tekniska nämnden beslutar att initiativärendet är besvarat och lägger detsamma 

till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

1. Tekniska nämnden § 109/2022 

2. Initiativärende om bättre renhållning i centrum (M) 

Beslutet expedieras till 

1. Paul-Andre Safko (M), Marita Bäck (M), Andreas Tammjärv (M), Katja 

Lecznar (M) 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 tillsammans 
med fastighetsägarna upphandla i centrum. 

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

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  

 



Initiativ i Tekniska nämnden 

Borås den 8 september 2022 

 
 

Bättre renhållning i centrum 
 
Borås Stad har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en attraktiv centrumkärna tillsammans med 
fastighetsägarna och Borås Stad har vid två tillfällen fått utmärkelsen Årets Stadskärna. 
 
Bland alla Sveriges kommuner har Borås blivit utsedd till årets Håll Sverige Rent-kommun 
2015, 2016, 2017, 2018 och 2019. Trots det läser vi om glassplitter, skräp och cigaretter på 
gatorna i Borås Tidning den 2 september 2022. Det är inte första gången som media 
rapporterar om att boende i centrum klagar på den bristande renhållningen. Så kan det inte 
fortsätta.  
 
Moderaterna anser att det måste gå att få till en renhållning av gatorna i centrum så att boende 
och besökare upplever vår stadskärna som attraktiv, ren och snygg. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Moderaterna att Tekniska nämnden beslutar: 
 
Att  förvaltningen redovisar vilka förutsättningarna är för att kommunen ska kunna sköta 

renhållningen på ett tillfredsställande vis i centrum. 
 

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

 
Att förvaltningen redovisar kostnaden för att det ska finnas papperskorgar i anslutning till 

sparkcykelparkeringarna (varje 75 m). 
 
 
Moderaterna i Tekniska nämnden 
 
Paul-Andre Safko 
Marita Bäck 
Andreas Tammjärv 
Katja Lecznar 
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Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-25 § 154 Näringslivsstrategi för 

Borås Stad 2022-2025 TEN 2022-00676 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2022-09-20 § 110 Svar på 

initiativärende från KD: Anlägg en Street-Basket plan i Stadsparken 

TEN 2022-00704 

3. Lägesrapport 3 2022- Projekt Viskan 

4. Protokoll från Nämndberedningsgrupp Park- och skog 2022-09-16 

5. Protokoll från Nämndberedningsgrupp Persontransport 2022-09-19 

6. Tekniska nämndens presidium 2022-09-20 Protokoll 

7. Tekniska nämnden 2022-09-28 Protokoll 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00842 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger 

dem till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Färdtjänst september 2022 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 51 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 19 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

 0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

70 st 

Antal genomförda färdtjänstresor 26 274 st 

Antal bommar 623 st (2,37 %) 

 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 258-277 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr 24-30/2022 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 90-98/2022 

Handikapptillstånd Nr 139-166/2022 

(varav 4 st avslag, 24 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 27-31/2022 

Dispenser Nr 18-21/2022 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 9/2022 (23 st) 

Fordonsflyttning Nr 9/2022 (27 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 9/2022 (12 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 9/2022 (12 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 9/2022 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 9/2022 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart - 

SUMMA: 59 st 

 

Enskilda vägar 

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Ansökan från 

Fredriksborgsbackens 

vägsamfällighet om 

bidrag till 

iståndsättning av nr 

6039  

Beviljas 45 351 

kronor. 

 

Bidraget kommer 

utbetalas 2023-2024 

under förutsättning att 

arbetet är klart och 

medel beviljas. 

Förvaltningschef 5/2022 

      

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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