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§ 112 Dnr TEN 19323 

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jan Hyllstam (L) med Paul- 
André Safko (M) som ersättare. Justeringen äger rum via digital signering 2022-
10-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare. 
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§ 113 Dnr TEN 19324 

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Förslaget till föredragningslista godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av föredragningslista. 
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§ 114 Dnr TEN 2021-00840 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Norberg, Persontransportavdelningen, 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. 

Entreprenadingenjör Mikael Barsk informerar om hur Tekniska förvaltningen 
arbetar med renhållning i centrum. 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar att arbetet med Kronängsparken 
har pausats.  
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§ 115 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. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 

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

Beslutsunderlag 
1. Ekonomiuppföljning september 2022 
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§ 116 Dnr TEN 2022-00430 1.2.4.1 

Komplettering Budget 2023 Planeringsunderlag för 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Kompletteringen av Budget 2023 Planeringsunderlag för Tekniska nämnden 
godkänns och översänds till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 

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 
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 
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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. 
 

Kompletteringen av Budget 2023 Planeringsunderlag för Tekniska nämnden 
godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 
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§ 117 Dnr TEN 2022-00735 3.3.6.3 

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 av ärendet 
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. 

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. 
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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. 
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§ 118 Dnr TEN 2022-00660 1.1.3.1 

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med 
upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
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 10:00 

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 

 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med 
upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
1.  Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2022,  2022-10-10                
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§ 119 Dnr TEN 2022-00703 3.6.7.25 

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 av ärendet 
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. 
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§ 120 Dnr TEN 2022-00724 3.2.1.4 

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 av ärendet 
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 
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.  

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. 
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Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige § 196 

2. Invasiva arter rapport budgetuppdrag 2021 Dnr 2021-00189  
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§ 121 Dnr TEN 2022-00705 3.3.3.2 

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 av ärendet 
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.  
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Kostnaden för att placera ut papperskorgar i anslutning till 
elsparkcykelparkeringar i centrum: 

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

Investeringskostnad 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 nämnden 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) 
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§ 122 Dnr TEN 2022-00717 1.3.1.1 

Anmälningsärenden  

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

Sammanfattning av ärendet 
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 
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§ 123 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.  

Sammanfattning av ärendet 
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 ) 
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:  Ansökan från Fredriksborgsbackens vägsamfällighet om bidrag till 
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iståndsättning av nr 6039  
Beslut: Beviljas 45 351 kronor. Bidraget kommer utbetalas 2023-2024 under 
förutsättning att arbetet är klart och medel beviljas. 
Delegat. Förvaltningschef 
Delegation: 5/2022 
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