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Instans 
Tekniska nämnden 

Plats och tid: Rosmaringången 3, Borås, samt via Microsoft Teams, tisdagen den 24 november 2020 kl 13:00-
17:50 (ajournering 17:05-17:30). 

Ledamöter  
Jan Idehed (C), Ordförande via Teams  
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande via Teams  
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande via Teams t.o.m kl 17:10 
Maria Hanafi (S)ersätter Sead Omerovic (S) via Teams f.r.o.m kl 17:10 
Ulf Samuelsson (S) via Teams  
Jan Hyllstam (L) via Teams  
Bo-Göran Gunnarsson (MP) via Teams  
Saveta Olsén (M) via Teams  
Harald Finlöf (KD) via Teams  
Olle Engström (SD) via Teams  

Ersättare 
Maria Hanafi (S) via Teams 
Abdullahi Hassan (S) via Teams 
Sofia Wik (C) via Teams 
Ulf Landegren (C) via Teams 
Andreas Tammjärv (M) via Teams 
Katja Lecznar (M) via Teams 
Jonathan Tellbe (KD) via Teams 
Björn Malmquist (SD) via Teams 

Övriga tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef via Teams 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningschef, via Teams 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen, via Teams 
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen via Teams 
Sara Wingren, ekonomichef, via Teams 
Jessika Olausson, HR-chef, via Teams 
Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare t.o.m §137 via Teams 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef Fritid och folkhälsoförvaltningen §127 via Teams 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare via Teams 

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum via digital signering 2020-11-26. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 november 2020 

Paragrafer §§ 127-139 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Malin Grahmstad 

Ordförande  ..........................................................................  
 Jan Idehed 

Justerare  ..........................................................................  
 Ulf Samuelsson 
 
Då signering av protokoll sker digitalt finns underskrifterna längst bak i protokollet. 
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Ärendelista 
§ 127 Dnr TEN 19323 

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

Godkännande av föredragningslista .................................................... 5 
§ 129 Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 

Tekniska förvaltningen informerar ....................................................... 6 
§ 130 Dnr TEN 2020-00621 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning oktober 2020 ....................................................... 7 
§ 131 Dnr TEN 2020-00625 1.1.3.0 

Besluts- och behörighetsattestanter 2021 ........................................... 8 
§ 132 Dnr TEN 2020-00659 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 - 
Guldbrandsgatan 1, Borås stad ........................................................... 9 

§ 133 Dnr TEN 2020-00674 3.1.1.2 
Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås 
Stad ................................................................................................... 11 

§ 134 Dnr TEN 2020-00710 3.1.1.2 
Yttrande över detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad ... 12 

§ 135 Dnr TEN 2020-00734 3.2.1.4 
Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 och förslag till 
kommande arbete med spår och leder .............................................. 13 

§ 136 Dnr TEN 2020-00706 1.1.3.25 
Svar på Initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där 
behov finns ur trygghetssynpunkt ...................................................... 14 

§ 137 Dnr TEN 2020-00745 3.3.6.25 
Svar på skrivelse angående väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken .. 15 

§ 138 Dnr TEN 2020-00618 1.1.3.1 
Anmälningsärenden .......................................................................... 16 

§ 139 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
Redovisning av delegationsbeslut ..................................................... 17 
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§ 127   

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ulf Samuelsson (S) med 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) som ersättare. Justeringen äger rum via digital 
signering 2020-11-26 

Sammanfattning av ärendet 
 Val av justerande ledamot och dennes ersättare. 
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§ 128   

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista. 
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§ 129 Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 

Tekniska förvaltningen informerar  

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Magnus Palm information om förändrade arbetssätt kopplade 
till Covid-19, och lämnar även information om samarbetet med 
parkeringsbolaget. 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets visar Filmen om årets digitala ljuständning. 

Avdelningschef Alf Iwarsson informerar om dialog med Trafikverket avseende 
väg 180. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om att många detaljplaner på gång, 
vilket resulterar i spilleffekter på förvaltningen och nämnden. 

Avdelningschef Christer Norgren informerar om skolskjutsen och taxiproblem 
som är och har varit under hösten. 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef på Fritid och folkhälsoförvaltningen, 
informerar om arbetet med stadens trygghetsarbete, Säker och trygg kommun, 
Brottsförebyggande rådet och samverkansgrupper i några av Borås Stads 
nämnder för konkreta insatser. Tekniska nämnden ansvarar för samordningen 
av trygga utemiljöer. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om samarbetet som Tekniska 
förvaltningens parkenhet har med Djurparken. Anders Hägerström visar även 
detaljbudget för ansökan av LONA-bidrag för kanotled Bosjön. 
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§ 130 Dnr TEN 2020-00621 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning oktober 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 november redogjort för det 
ekonomiska resultatet per oktober 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi oktober 2020 
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§ 131 Dnr TEN 2020-00625 1.1.3.0 

Besluts- och behörighetsattestanter 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna beslut-och behörighetsattestanter för 
2021 samt översända beslutet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads attestreglemente framgår att respektive nämnd utser besluts-
och behörighetsattestanter samt eventuella ersättare för dessa. I bilagan framgår 
Tekniska nämndens besluts-och behörighetsattestanter för 2021.   

Nivåer: 

Upp till och med ett prisbasbelopp: ansvarig för ansvarskod     

Upp till och med tre prisbasbelopp: enhetschef för ansvarskod 

Upp till och med tio prisbasbelopp: avdelningschef för ansvarskod 

Obegränsat: Nämndens ordförande samt förvaltningschef 

Beslutsunderlag 
1. Besluts-och behörighetsattestanter 2021 
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§ 132 Dnr TEN 2020-00659 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 - 
Guldbrandsgatan 1, Borås stad  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Trandared, 
Svärdfästet 4.  

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget utmed Guldbrandsgatan nära korsningen med 
Svenljungatatan på Trandared. Detaljplanen möjliggör byggnation med ca 50 
nya lägenheter. Bostadsbebyggelsen består av tre sammansatta huskroppar med 
varierande våningsantal på 5,6 och 7 våningar. Bostadshuset är lägst mot 
Svenljungaparken i väster och trappar upp mot öster för att anpassas till 
befintlig högre bebyggelse. Den gröna kilen som Svenljungaparken utgör är 
klassad i Grönområdesplanen som högt värde, nivå III, och kommer inte efter 
byggnationen att påverkas negativt. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker detsamma.  

Beslutsunderlag 
1. Samråd – Detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4. BN 2018-1518 

Förslag   
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens 
förslag att tillstyrka upprättat förslag till detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4.  

Björn Malmquist (SD) inkommer med ett tilläggsförslag från 
Sverigedemokraterna som föreslår att parkeringsmöjligheter för alla boende 
finns med i planen. Detta beroende på antalet privata bilar kommer att finns 
kvar under lång tid och dessa kommer i allt högre grad vara miljövänliga. 

Proposition   
Ordförande Jan Idehed (C) ställer proposition på bifall dels till hans egna 
förslag och dels till Björn Malmquists (SD) tilläggsförslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  

Omröstning begärs och verkställs. Tekniska nämnden godkänner följande 
propositionsordning: Ja-röst för bifall till ordförande Jan Ideheds (C) förslag, 
och nej-röst för bifall till Björn Malmquists (SD) tilläggsförslag. 
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Omröstningsresultat  
Vid omröstningen röstas ja av Göran Gunnarsson (MP), Jan Hyllstam (L), Ulf 
Samuelsson (S), Maria Hanafi (S) och Jan Idehed (C), samt nej av Olle 
Engström (SD), Harald Finlöf (KD), Saveta Olsén (M) och Paul-Andre Safko 
(M).  

Ordförande Jan Idehed (C) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag och tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Trandared, Svärdfästet 
4.  
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§ 133 Dnr TEN 2020-00674 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 
24, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Byttorp 23 & 
24 Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till detaljplan omfattar två fastigheter, Byttorpsvall 23 och 24. 
Bebyggelsen som möjliggörs genom detaljplaneförslaget innebär motsvarar tre 
tomter med två nya bostäder och en befintlig.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på 
Byttorpsvall 24 som i gällande plan anger gatumark och parkering. Planförslaget 
ger möjlighet till tre tomter varav befintlig på Byttorpsvall 23 ges byggrätt som 
motsvarar befintlig byggnad. Gällande tomtindelning behöver upphävas för att 
ge möjlighet att stycka och förändra storleken på fastigheterna enligt 
detaljplaneförslaget. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den 
kulturhistoriska miljön och omkringliggande bebyggelsestruktur avseende skala 
och utformning. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås 
Stad 
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§ 134 Dnr TEN 2020-00710 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, 
Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Gässlösa, 
Gässlösa 5:15 med hänsyn tagen till nämndens påpekande om angöring till 
skolområdet.  

Sammanfattning av ärendet 
Aktuellt planområde är beläget på östra sidan av Gässlösavägen på fastigheten 
där avloppsreningsverket tidigare låg. Planen kommer ge möjlighet till 
utbyggnad av grundskola, förskola, särskola och kommunikationsklass. Inom 
planförslaget inryms också en idrottshall. 

Tekniska nämnden vill understryka vikten av att angöring till skolområdet görs 
på ett trafiksäkert sätt inom tomtmarken. Nämnden förutsätter kontakt med 
Tekniska förvaltningen i projekterings- och byggskedet för utformning av 
angöringen till området. 

I övrigt har Tekniska nämnden inom sitt ansvarsområde ingen erinran mot 
upprättat förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker detsamma.  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad 
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§ 135 Dnr TEN 2020-00734 3.2.1.4 

Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 
och förslag till kommande arbete med spår och leder 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och förslaget till hur 
Tekniska förvaltningen ska arbeta med spår och leder kommande år.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 
”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”. Tekniska nämnden har sammanställt 
de genomförda åtgärderna och ser inget behov av att ta fram en ny plan som 
bara rör den egna förvaltningen. Kommande insatser ska istället redovisas i 
förvaltningens måldokument och budget.  

Beslutsunderlag 
1. Tekniska förvaltningens rapport ”Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 
2016-2020”.  

2. Rapport Fritids- och Folkhälsonämndens sammanträdesprotokoll från 2020-
05-11 § 76 Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 samt ny 
åtgärdsplan för Spår och leder 2020-2024.  
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§ 136 Dnr TEN 2020-00706 1.1.3.25 

Svar på Initiativärende gällande förstärkt belysning på 
lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen uppdras att ta fram en 
handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det offentliga rummet i 
Borås med initiativärendet som del i utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 
 Jonathan Tellbe (KD) har för Kristdemokraterna och Moderaterna lämnat in 
ett initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur 
trygghetssynpunkt (se bilaga).     
  
Genom god skötsel, mänsklig närvaro, platsbyggande åtgärder och identitet kan 
offentliga miljöer göras tryggare visar forskning. 

En lekplats bör belysas med rätta fokus, att det är en plats för barn att lek på. 
Därför bör inte en lekplats belysas nattetid (ex mellan 22-06) eftersom det inte 
finns några barn ute och leker vid den tidpunkten.    

För att uppnå en tryggare fysisk miljö bör förvaltningen istället få i uppdrag av 
nämnden att ta fram en handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det 
offentliga rummet i Borås.  

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur 
trygghetssynpunkt 
 

Reservationer/protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.   
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§ 137 Dnr TEN 2020-00745 3.3.6.25 

Svar på skrivelse angående väg 1761 Alingsåsvägen i 
Sjömarken  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att kontakta 
Trafikverket för att aktualisera behovet av ytterligare fartdämpande åtgärder 
utmed Alingsåsvägen i Sjömarken.          

Sammanfattning av ärendet 
 Sjömarkens vägförening har genom Hans Borgö överklagat Tekniska 
nämndens svar på e-petition enligt delegationsbeslut 2020-10-07. 

Tekniska nämnden delar Sjömarkens vägförenings uppfattning att anläggande 
av fartdämpande åtgärden är den effektivaste åtgärden för främjande av 
trafiksäkerheten. 

Anläggande av fartdämpande åtgärder utmed Alingsåsvägen i Sjömarken ligger 
dock utanför Tekniska nämndens beslutmandat då väg 1761 ingår i det statliga 
vägnätet där Trafikverket är väghållare. 

Tekniska nämnden kommer med anledning av Sjömarkens vägförenings 
skrivelse att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att kontakta Trafikverket för 
att aktualisera behovet av ytterligare fartdämpande åtgärder utmed 
Alingsåsvägen i Sjömarken 
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§ 138 Dnr TEN 2020-00618 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 

Anmälningsärenden 
 

1. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §253, Ansökan om medel 
från klimatkompensationsfonden, vaccination av almar. 
Dnr TEN 2020-00685 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §255, Miljörapport Tertial 2 
gällande Borås Stad. Dnr TEN 2020-00686 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 143 Revidering av regler för 
visselblåsarfunktionen Dnr TEN 2020-00692 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15  § 137 Förlängning av 
styrdokument  Dnr TEN 2020-00693 

5. Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av Lokala 
utvecklingsplaner.  Dnr TEN 2020-00704 

6. Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden Dnr TEN 2020-00705 
7. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26 Julgåva till anställda 2020 

Dnr TEN 2020-00731 
8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-10-21 
9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-10-28 
10. Protokoll nämndberedningsgrupp Park och skog 2020-09-11 
11. Protokoll nämndberedningsgrupp Gata 2020-09-14 
12. Protokoll nämndberedningsgrupp Persontransport 2020-09-14 
13. Protokoll nämndberedningsgrupp Park och skog 2020-11-06 
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§ 139 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut  

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Upphandlingar  
Anbudsupphandlat: 

Objekt Entreprenör och avdelande av medel för GC-bana Kransvägen, 
nybyggnad av GC-bana 

Entreprenör Servicekontoret 

Summa 1220 000 kronor (exkl. moms)  

Delegation 10/2020 

 

Färdtjänst oktober, 2020 
Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst 0 st 

Beviljad färdtjänst 56 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 12 st enstaka resor och generella beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst 0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd (färdtjänst och riksfärdtjänst) 68 st 

 

Markupplåtelser  
Delegation nr 223-243/2020 

 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 40-41/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 111-117/2020 

Handikapptillstånd Nr 117-144/2020 (varav 5 st avslag, 23 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 38/2020 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(18) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Dispenser Nr 20-21/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 10/2020 (15 st) 

Fordonsflyttning Nr 10/2020 (19 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 9/2020 (20 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 9/2020 (18 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 9/2020 (5 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 9/2020 (2 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr --/2020 

 

SUMMA: 46 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 
Delegation nr 23-24/2020 

 

Enskilda vägar 
Delegation nr 20/2020 

 

Skadeärende 
- 


	Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Godkännande av föredragningslista
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Tekniska förvaltningen informerar
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Ekonomiuppföljning oktober 2020
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Besluts- och behörighetsattestanter 2021
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Yttrande över detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 - Guldbrandsgatan 1, Borås stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Proposition
	Omröstningsresultat

	Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås Stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Yttrande över detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 och förslag till kommande arbete med spår och leder
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Svar på Initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Reservationer/protokollsanteckning

	Svar på skrivelse angående väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Anmälningsärenden
	Tekniska nämndens beslut
	Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägger dem till handlingarna.
	Sammanfattning av ärendet
	Anmälningsärenden

	Redovisning av delegationsbeslut
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Färdtjänst oktober, 2020
	Samhällsbyggnadsärenden
	Enskilda vägar
	Skadeärende





