
 

  
     

 

 

 

 
 

 

 

 

Sida  
1(30)  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  
Instans  
Tekniska nämnden  

Plats och tid: Rosmaringången 3,  Borås, samt via Microsoft  Teams  onsdagen den 28 april 2021 kl   13:00-16.20 
(ajournering 14:30-14:40, 15:45-16:00)   

Ledamöter  
Jan Idehed (C), Ordförande   
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande   
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande   
Ulf Samuelsson (S)   
Jan Hyllstam (L)   
Bo-Göran  Gunnarsson (MP)   
Saveta Olsén (M)   
Harald Finlöf (KD)  kl. 13:00-16:00   
Jonathan Tellbe (KD)  ersätter  Harald Finlöf  (KD)   kl. 16:00-16:20  
Olle  Engström (SD)   

Ersättare  
Maria Hanafi (S)  
Susanne Andreasson (S)  
Ulf Landegren (C)  
Andreas Tammjärv (M)  kl. 14.30–16:20  
Katja Lecznar (M)  
Jonathan Tellbe (KD)  
Björn Malmquist (SD)  

Övriga tjänstemän  
Magnus Palm, förvaltningschef   
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen §§ 38-49  
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen  §§  38-49  
Sara Wingren,  ekonomichef    
Jessika Olausson, HR-chef   
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare  §§  38-45  
Henrik Yrlid, nämndsekreterare   

Justeringens plats och tid  
Justeringen äger rum digital signering, 2021-04-29  

Tillkännagivande av protokoll  
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  30 april  2021  

Paragrafer  §§ 38-51  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

https://13:00-16.20


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

  
     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Underskrifter  

Sekreterare    ..........................................................................   
 Henrik Yrlid  

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

Justerare   ..........................................................................   
 Saveta Olsén  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ärendelista  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://3.1.2.25
https://1.1.3.25


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 38 Dnr TEN 19323 

Upprop och val av justeringsperson och dennes  
ersättare  

Tekniska nämndens  beslut  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses  Saveta Olsén (M) med  Ulf  
Samuelsson (S)  som ersättare. Justeringen äger rum  via digital signering  2021-
04-29.  

Sammanfattning  av ärendet  
Val av justerande ledamot och dennes ersättare.        

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 39 Dnr TEN 19324 

Godkännande av föredragningslista  

Tekniska nämndens  beslut  
Upprättad föredragningslista godkänns.         

Sammanfattning  av ärendet  
Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista.          

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 40 Dnr TEN 2021-00001 1.1.3.25 

Förvaltningen informerar  

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

Sammanfattning  av ärendet  
Förvaltningschef Magnus Palm informerar om läget på förvaltningen med 
anledning av Covid-19.   

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om  blomsterprogrammet för  år  
2021.  

Avdelningschef Alf Iwarson redogör för ett möte  med Trafikverket gällande  
byggnation av tunnel i Fristad.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.3.25


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 41 Dnr TEN 2021-00243 2.5.1.1 

Tilldelningsbeslut- Upphandling av skolskjuts med  
taxifordon  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden godkänner  följande  leverantörer av skolskjuts med  
taxifordon:   
1.  Fasta fordon Personbil  

556425-0859 Cabonline  Region Väst AB: 20 av 20 fordon i Borås Stads  
efterfrågade uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 359 kr.  

2.  Fasta fordon Storbil  
556425-0859 Cabonline  Region Väst  AB: 8 av 8 fordon i Borås Stads  
efterfrågade  uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 479 kr.  

3.  Avropsfordon Personbil  
1.   559033-5948 HH Traffic AB: 20 av 30 fordon i Borås Stads  

efterfrågade uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 409 kr.  
2.  556425-0859 Cabonline  Region Väst AB: 10 av 30 fordon i Borås Stads  

efterfrågade uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 583 kr.  

4.  Avropsfordon Storbil  
559033-5948 HH Traffic AB: 2 av 2 fordon i Borås  Stads efterfrågade  
uppskattade behov. Körkostnad kr per timme: 519 kr.  

Sammanfattning  av ärendet  
Förfrågningsunderlag för  skolskjuts med taxifordon i Borås Stad  

Fem (5) inkomna anbud, Fyra  (4)  anbudsgivare gick vidare till kvalificering av 
anbud.  

559066-0303, Cab o Co i  Borås AB  
556425-0859, Cabonline  Region Väst AB  
556584-4346, Göteborgs Buss AB  
559033-5948, HH Traffic AB  
 
Utvärdering har skett enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris.  
 
Tekniska nämnden godkänner följande leverantörer av skolskjuts med taxifordon:  
     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

1.  Fasta fordon Personbil  
556425-0859 Cabonline  Region Väst AB: 20 av 20 fordon i Borås Stads  
efterfrågade uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 359 kr.  

2.  Fasta fordon Storbil  
556425-0859 Cabonline  Region Väst AB: 8 av 8 fordon i Borås Stads  
efterfrågade  uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 479 kr.  

3.  Avropsfordon Personbil  
1.  559033-5948 HH Traffic AB: 20 av 30 fordon i Borås Stads  

efterfrågade uppskattade  behov. Körkostnad kr per timme: 409 kr.  
2.  556425-0859 Cabonline  Region Väst AB: 10 av 30 fordon i Borås 

Stads efterfrågade uppskattade behov. Körkostnad kr per timme:  
583 kr.  

4.  Avropsfordon Storbil  
559033-5948 HH Traffic AB: 2 av 2 fordon i Borås  Stads efterfrågade  
uppskattade behov. Körkostnad kr per timme: 519 kr.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 42 Dnr TEN 2021-00269 3.1.1.0 

Avdelande av medel för ombyggnad av platsbildningen 
vid Kvarteret Eko  10  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att besluta om avdelande  
av medel från Tekniska nämndens investeringsbudget för utbyggnad av  
platsbildningen vid Kvarteret Eko 10 utmed Västerbrogatan.   

Sammanfattning  av ärendet  
Inför  Borås Stads 400-årsjubileum föreslog Tekniska nämnden i  
investeringsbudgeten för 2021 en extra satsning med målsättningen att  
iordningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom  gamla 
”Postenhuset” samt omkringliggande gator. Projektet kommer att finansieras  
inom ramen för anslagna medel till Attraktiv stad och Promenadstråk utmed 
Viskan. För utförandet av arbetet har anbud tagits in från Servicekontoret. För  
närvarande pågår förhandlingar om slutligt anbudspris.   

För att vinna tid och ha möjlighet att färdigställa arbetena under 2021 föreslås  
Tekniska nämnden besluta att ge presidiet i uppdrag att besluta om avdelande  
av medel för genomförande av projektet  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 43 Dnr TEN 2021-00219 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning mars 2021  

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

Sammanfattning  av ärendet  
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april redogjort  för det ekonomiska  
resultatet för 2021.   

Beslutsunderlag  
1. Ekonomi mars 2021  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 44 Dnr TEN 2021-00238 1.2.4.1 

Delegering av beslut om uppföljning av Tertial 1 2021  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på  
nämndens vägnar gällande godkännande  av uppföljning för Tertial 1 2021.   

Sammanfattning  av ärendet  
Uppföljning för Tertial 1 2021 måste vara expedierad till Kommunstyrelsen  
senast 2021-05-20. Då Tekniska nämndens sammanträde i maj infaller 2021-05-
26 behöver nämnden besluta att uppdra åt nämndens presidium att besluta på  
nämndens vägnar enligt KL 6 kap 37§. Presidiet sammanträder 2021-05-18. På  
Tekniska nämndens sammanträde i maj kommer ärendet att redovisas.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 45 Dnr TEN 2021-00068 1.1.3.1 

Motion- Gör Borås Grönare! (V)  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden tillstyrker motionen med beaktande av nedanstående  
synpunkter.   

Sammanfattning  av ärendet  
Tekniska nämnden har mottagit en remiss som rör  motionen Gör Borås  
Grönare! från Vänsterpartiet. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska  
besluta enligt följande:  
- införa ett system med grönytefaktorer  
- ersätta vissa gräsmattor  med ängar som klipps mindre ofta så att fler   
  insekter kan trivas där  
- tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar  
- bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa     
   utrymme för en säkrare trafikmiljö  
- kartlägga omfattning, kvalitet och placering av  kommunens odlingsbara   
   marker i samband med revidering  av översiktsplanen.  

Tekniska nämnden ska lämna ett yttrande om nämnden tillstyrker, avstyrker  
eller avstår från att yttra sig om ärendet.   

Tekniska nämnden ställer  sig positiva till motionen om att skapa ett grönare  
Borås. Förvaltningen arbetar aktivt med  medparten av förslagen som berör  
verksamhetens ansvar i frågor och drift och investeringar. En attraktiv  
stadskärna där människor  trivs och finner rekreation är en viktig ingrediens i ett  
gott stadsliv. Tekniska nämnden har under lång tid tillsammans med 
fastighetsägarna i staden arbetat i den riktning som motionen efterfrågar  
avseende en förändrad utformning av Allégatan.   

Grönytefaktorn (GYF) kan med fördel användas vid nybyggnation men bör  
först noggrant anpassas  till rådande förhållanden lokalt.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen leder tillsammans med Miljöförvaltningen ett  
arbete som syftar till att utreda om GYF är en lämplig metod att införliva i  
samhällsbyggnadsprocessen för att skapa ett grönare Borås. Personal ifrån park- 
och skogsavdelningen har och är  delaktig i processen. Om GYF ska tillämpas  
bör det göras på nivån ovan enskild detaljplan, på strukturskiss nivå eller  
stadsdelsnivå för ge störst genomslag och maximerad effekt. Två nationella 
exempel  är Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö. Ett  
lokalt exempel är, även om det uppfördes innan GYF tillämpades full ut i  
Sverige, Hestra Parkstad i Borås.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

 
 

 
  

  
 

 

 

 
 

 
 

  

  
  

 
 

 
  

  
 

  

 
 
 

 

  
 

 
  

  
 

 
   

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ett grönare och blåare Borås kan även uppnås genom förvaltnings- och 
bolagsövergripande dialoger och projekt inom hantering av dagvatten på 
allmänplats. Lyckade exempel nationellt finns bland annat på Monbijougatan i 
Malmö där gatstensparkering tagits bort till förmån för planteringar som tar 
emot och renar dagvattnet ifrån gatan och ifrån omkringliggande hustak. Att 
leda ned dagvatten i växtbäddar ifrån hustak är också vanligt förekommande i 
Stockholm. 

Tekniska förvaltningen jobbar aktivt med ett miljömål för att skapa fler 
ängsytor samt att öka mängden ytor som kan betas av boskap. I samband med 
nyprojektering av vägmiljöer väljs allt oftare äng framför traditionella gräsytor. 
Vinsterna är inte enbart ekologiska och ekonomiska utan bidrar även till en 
bättra arbetsmiljö då skötselintervallet ofta kan halveras, vilket är att föredra i 
vägmiljöer. 

Växter i stadens planteringar fyller många syften och väljs ut för att förmedla 
och stärka platsers karaktär, för att bidra till en god gestaltning samt för att 
bidra med ekosystemtjänster. Att växtvalen ska bidra till att diversitten ökar och 
stärka grönstrukturen inför ett förändrat klimat är en grundbult i en 
landskapsingenjörs och landskapsarkitekts profession. 

Fruktträd är idag ett vanligt förekommande inslag i parkmiljöer i Borås som 
möjliggör en något högre skötselstandard. Ett fruktträd kräver skötsel under 
hela dess livscykel för att levererar. Till skillnad från bruksbuskage och 
solitärträd som endast har kostnader i samband med etablering från två upp till 
fem år, samt en handfull enklare skötselinsatser. I samband med större 
utvecklings- och renoveringsprojekt av parker i Borås de senast åren har 
fruktträd varit ett vanligt förekommande inslag. Några exempel är 
Hässleholmsparken och Sinneas park som nyligen renoverats samt kommande 
projekt i Kronängsparken. 

Men, fruktträd och bärbuskar bör adderas där platsen, skötselekonomin och 
karaktären medger det. Stadens parker och grönområde ska tjäna många syften 
och växter som ger frukt och bär kan, om de exempelvis placeras på fel plats 
eller om medel för löpande underhåll saknas, skapa en olägenhet framför att 
vara en tillgång för parkens besökare. 

Utbyggnad av gågator/gångfartsgator har inneburit att gång- och 
cykeltrafikanterna har prioriterats och kantstensparkeringen begränsats. 
Västerbrogatan och Lilla Brogatan är goda exempel i detta sammanhang. 
Framkomligheten för kollektivtrafiken i centrum är också en viktig fråga som 
Tekniska nämnden arbetar med. Tillgängligheten för biltrafik i form av 
varuleveranser, rörelsehindrade och övriga besökare är ytterligare en viktig del i 
stadskärnans attraktivitet. Vid alla förändringar i centrum är en avvägning 
mellan olika intressen nödvändig att göra i vår strävan att öka attraktiviteten i 
stadskärnan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden instämmer i att en cykelbana utmed Allégatan är en god idé.  
För att kunna förverkliga idén är det nödvändigt att  klarlägga Allégatans  
framtida funktion i stadens trafiknät. En avgörande  fråga för utformningen av  
Allégatan är hur kollektivtrafikens ska trafikera centrum.  

Beslutsunderlag  
1. Motionen Gör Borås  Grönare! 2021-02-05  

2. Missiv 2021-02-05  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 46 Dnr TEN 2021-00120 1.2.4.1 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som  inte  
ingår i  budget 2021  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av  
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 och översända  
rapporten till Kommunstyrelsen.   

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 två uppdrag från Kommunfullmäktige utanför  
budget. Utav dessa uppdrag bedöms ett vara genomfört, och det andra som  
delvis genomfört.   

Beslutsunderlag  
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T1 2021 2021-04-14  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

     

 

 
 

 
 

  

  

 

  
 

  
 

 
  

  
 

   
 

 
 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 47 Dnr TEN 2021-00237 3.1.2.25 

Remiss- Hyggesfritt skogsbruk  Skogsstyrelsens 
definition  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att överlämna nedanstående yttrande som svar på 
remissen.  

Sammanfattning  av ärendet  
Skogsstyrelsen har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tagit  
fram ett förslag till ny definition för hyggesfritt skogsbruk. Myndighetens  
förhoppning är att definitionen ska vara enkel att förstå och att den ska vara till  
nytta för det svenska skogsbruket. Arbetet med definitionen beskrivs i en 
rapport som nu är ute på remiss. Skogsstyrelsen lyfter i rapporten några  
problemställningar kopplat till skogens sociala värden som Tekniska nämnden 
vill framföra synpunkter på.   

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att 
kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka. Ett problem 
har varit att det inte har funnits någon tillräckligt tydlig definition av vad 
hyggesfritt skogsbruk innebär. Det har medfört att det ibland har varit svårt att 
föra en diskussion om hyggesfritt skogsbruk. Inte sällan har olika aktörer och 
intressenter haft så skilda bilder av vad man avser att man talat förbi varandra. 
Bristen på definition har även gjort det svårt att mäta och följa upp 
omfattningen av hyggesfritt skogsbruk. 

Tekniska nämndens yttrande är följande: 

Det är bra att Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett förslag till ny definition för 
hyggesfritt skogsbruk tillsammans och med hjälp av fokusgrupper med bred 
representation både från miljö- och produktionsintressen. Eftersom 
Skogsstyrelsens uppdrag från regeringen har varit att verka för att både 
kunskapen och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka så vill Tekniska 
nämnden understryka att det finns kunskapsbrister kopplade till skogens sociala 
värden i rapporten. Det gör att den nya definitionen fortsatt riskerar att vara 
otydlig samtidigt som många skötselåtgärder som utförs med mål att förstärka 
rekreations- och frilufts- och naturvärden inte kommer att omfattas av 
definitionen. Följande problemställningar är inte tydligt utredda med hänsyn till 
skogens sociala värden: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

1.  Allmänhetens preferenser för olika former av hyggesfritt skogsbruk är inte  
väl undersökta i dagsläget. Studier skulle behövas som kontrollerat  
undersöker till exempel hur variation i skogens öppenhet (olika stora luckor  
och olika hyggesfria åtgärder) påverkar människors upplevelser. Det är  
högst angeläget  att utreda allmänhetens preferenser och väga in dessa i en  
ny definition om  ambitionen att variationen i skogsbruket ska öka som en 
del av hyggesfritt skogsbruk.  

 
2.  Spridningen är stor mellan vad olika intressenter lägger i begreppet. Det har  

synts tydligt i fokusgruppernas arbeten naturvårdsperspektiv lyftes  
kontinuitet, naturlig störningsdynamik och skiktning som viktiga faktorer. 
Det var inte lika tydligt från de grupper som hade upplevelseperspektivet  
som utgångspunkt. Synen på hur stor en lucka kan vara innan den övergår  
till att vara ett hygge varierade också. En del av förväntningarna från de  
olika intressentgrupperna har inte kunnat mötas. Praktisk skogsskötsel  
sätter ibland gränsen för vad som är möjligt att åstadkomma. Det innebar  
att avvägningar har behövt göras mellan vad som är optimalt ur upplevelse- 
och naturvärdessynpunkt och vad som är praktiskt möjligt för att även ha  
en virkesproduktion. En fråga är om de avvägningar Skogsstyrelsen gjort är  
rimliga. Skogsstyrelsen har inte kunnat väga in skogens sociala värden i 
avvägningarna som gjorts i tillräckligt stor utsträckning. Skötsel i 
underskiktet i vid skärmskogsbruk (ex. röjningsgallringar) och  
landskapsvårdande åtgärder har inte belysts och avgränsningarna blir för  
snäva.  

 
3.  I fokusgruppsarbetet framkom tydligt att många  av skogssektorns  

intressenter inte kan ställa sig bakom att se naturvårdande skötsel som  
skogsbruk. Detta gäller både myndigheter och ideella organisationer. Om  
intressenternas  syn förändras kan definitionen behöva uppdateras.  
Naturvårdande skötsel omfattar även landskapsvård och skötsel för att höja  
rekreations- och friluftsvärden i många bestånd –  det är mycket olyckligt  
om naturvårdande skötsel inte ses som en skogsbruksåtgärd och därför inte  
omfattas av den nya definitionen.  

Beslutsunderlag  
Missiv: Remiss: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition 2021-03-08  

Rapport Remissversion Hyggesfritt skogsbruk Skogsstyrelsens definition 2021-
03-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 48 Dnr TEN 2021-00205 3.3.2.0 

Samråd- Ansökan om uttag av vatten från Tolken samt  
utförande av tillhörande anordningar för  
vattenförsörjning inom Borås Stad  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden ser positivt på Borås Energi och Miljös fortsatta arbete med 
en ny vattentäkt vid Tolken och lämnar nedanstående kommentarer.   

Sammanfattning  av ärendet  
Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över ett  samråd från Borås  
Energi och Miljö. Samrådet är en del i bolagets ansökan att få tillstånd till uttag  
av vatten ur sjön Tolken för vattenförsörjning. Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt beslutar om tillstånd till uttag av vatten får ske.  

Ansökan görs bland annat  för att kunna möjliggöra för en renovering av Sjöbo  
vattenverk. Sjöbo vattenverk når sin maxkapacitet år 2027 utifrån  
befolkningsutvecklingen.  Uttag av vatten ur Tolken bedöms ha begränsad 
påverkan på miljö.   

Det är viktigt att en miljökonsekvensbeskrivning visar om vattentäkten  
påverkar sjöns vattennivå på ett sådant sätt att växt- och djurliv påverkas  
negativt. Om regleringen  av Tolken omprövas är det önskvärt att se över  
minimitappning och möjligheten till fiskväg.  

Fiskevårdsområdesföreningen för Tolken är en intressent som bör ingå i  
samrådet.         

Beslutsunderlag  
1. Inbjudan till samråd 2021-04-02  

2. Framtida dricksvattenförsörjning i Borås 2021-04-15  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 49 Dnr TEN 2021-00218 1.3.1.4 

Revidering av Tekniska nämndens  delegationsordning  

Tekniska nämndens  beslut  
Tekniska nämnden beslutar att anta en reviderad delegationsordning.   

Sammanfattning  av ärendet  
Tekniska nämnden har genom sitt reglemente mandat att besluta inom vissa  
områden. Nämnden kan i  sin tur att delegera beslutsrätten till tjänstepersoner  
på förvaltningen. Detta kan möjliggöra att beslut fattas snabbare än vad som  
hade varit fallet om nämnden hade behövt sammanträda. Delegationsbeslut  
som har fattats  ska anmälans till nämnden.   

Tre revideringar föreslås av Tekniska nämndens delegationsordning. Den första  
förändringen härrör från att Kommunfullmäktige den 18 mars 2021 § 62  
beslutat att ge Tekniska nämnden i uppgiften att anvisa plats enligt Miljöbalken  
kap 15 och enligt kommunens avfallsföreskrifter. Mer konkret innebär det att  
Tekniska nämnden ska anvisa plats för lämnande av kommunalt hushållsavfall.  
Det kan uppstå fall när en fastighetsägare  inte kan komma överens med Borås  
Energi och Miljö om en plats där sopkärl ska placeras. Tekniska nämnden  
behöver fatta beslut i dessa frågor då Borås Energi och Miljö är ett aktiebolag  
och inte kan fatta myndighetsbeslut. Dock kommer Borås Energi och Miljö 
ansvara för att utreda dessa ärenden.  Förslaget är att förvaltningschef får denna 
delegation.    

Den andra revideringen rör delegation om att ansvara för prövning av  
tillstånds- och dispensansökningar inom Borås Stads kommunala naturreservat.  
Det här innebär ett förtydligande av nuvarande delegationsordning Avtal punkt  
3.1. Miljöförvaltningen har påpekat att detta behöver tydliggöras som en separat  
punkt.  

Ansökningarna kommer att beredas av Skötselrådet  för Borås Stads  
naturreservat. I rådet finns representanter från Tekniska förvaltningen 
Miljöförvaltningen och Mark- och exploateringsavdelningen på  
Stadsledningskansliet. Lagrummet för denna delegation är Miljöbalken samt 9  §  
2 kap Förordningen om områdesskydd. Ansökningar om dispens eller tillstånd  
kan till exempel handla om att genomföra tävlingar i naturreservat. Förslaget är  
att avdelningschef för Park- och skogsavdelningen får denna delegation.  

 

Den tredje revideringen rör punkten 15 i delegationsordningen beträffande  
dataskyddsförordningen. Förslaget  är att delegaten  ändras från GIS- och IT-
samordnare till nämndsekreterare.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Beslutsunderlag  
1. Kommunfullmäktiges beslut § 60 2021-03-18  

2. Tekniska nämndens reglemente 2021-04-15  

3. Förslag på ny Reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden 2021-04-
15  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 50 Dnr TEN 2021-00220 1.3.1.1 

Anmälningsärenden april 2021  

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

Sammanfattning  av ärendet  
1.  Kommunfullmäktiges  beslut 2021-03-18   § 63  Godkännande av  

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken  Dnr TEN 2020-00708  
2.  Kommunfullmäktige beslut 2021-03-18   § 64  Feriejobb  Dnr TEN 

2021-00188  
3.  Miljö- och konsumentnämnden Ansökan om medel från 

klimatkompensationsfonden- Utrustning för digitala möten Dnr TEN 
2021-00179  

4.  Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 §  118  Socialt hållbart  Borås  Dnr 
TEN  2021-00199  

5.  Kommunstyrelsens  beslut 2021-03-22 § 119  
Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås och  
Polismyndigheten, lokalpolisområde Dnr TEN 2021-00200  

6.  Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 132 St adsutvecklingsprojekt  
Gässlösa Dnr  TEN 2021-00204  

7.  Remiss- Motion Menssäkra  Borås  (V)  Dnr  TEN 2021-00250  
8.  Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2021-03-23  
9.  Protokoll från Tekniska  nämndens sammanträde 2021-03-31  
10.  Protokoll från Nämndberedningsgrupp Park- och skogsavdelningen 

2021-04-09  
11.  Protokoll från Nämndberedningsgrupp Persontransportavdelningen 

2021-04-12  
12.  Vikariatsförordnande   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

§ 51 Dnr TEN 2021-00002 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   
Direktupphandlingar  

Objekt:  Direktupphandling av vaccination  av almar  mot almsjukan  

Entreprenör:  Nordic Tree Care AB  

Delegat:  Stadsträdgårdsmästare  

Dnr:  2021-00232  

Objekt: Direktupphandling av förkultiverade säsongplaneringar 

Entreprenör: Village Sensation 

Delegat: Stadsträdgårdsmästare 

Dnr: 2021-00231 

Objekt: Direktupphandling av personalvagn 2021 

Entreprenör: Arbetsvagnar Sweden AB 

Delegat: Förvaltningschef 

Dnr: 2021-00229 

Objekt: Direktupphandling av personalvagn 2020 

Entreprenör: Arbetsvagnar Sweden AB 

Delegat: Förvaltningschef 

Dnr: 2021-00228 

Objekt: Direktupphandling av konstnärlig konsult- blomsterprogram 

Entreprenör: Privatperson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

  

  

 

  

  

   

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Delegat: Stadsträdgårdsmästare 

Dnr: 2021-00227 

Objekt: Direktupphandling av cykelpump 

Entreprenör: KNM Trafiksystem AB 

Delegat: Förvaltningschef 

Dnr: 2021-00226 

Objekt: Direktupphandling av terränghjuling 

Entreprenör: Rasks Såg & Motor AB 

Delegat: Enhetschef 

Dnr: 2021-00225 

Färdtjänst  mars, 2021  

Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst  0 st  

Beviljad  färdtjänst  38 st  

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst  13 st enstaka resor och generella beslut.  

Beslut om återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst  0 st  

Totalt antal beviljade tillstånd (färdtjänst och riksfärdtjänst)  51 st  

Antal genomförda färdtjänstresor  19 709 s t  

Antal bommar  349 st (1,77%)  

Markupplåtelser  

Ärende:  Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Inhägnat om  
arbetsområden Sven Eriskssongatan 24  

Beslut:  Ansökan tillstyrkes med villkor.  

Delegat:  Trafikhandläggare  

Delegation:  71/2021  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering i Stadsparken. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation:72/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Bäckegränd. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 73/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
Bilorientering i Borås 2021-04-02. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation:74/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för att 
arrangera Borås Triathlon 2021-025-29. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 75/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för inhägna 
arbetsområde intill fasighet på Gässlösavägen 30 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 76/2021 

. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för pyntning 
utanför butiker 2021-03-26-12-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 77/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Sandwalls Plats 2021-03-27-12-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 78/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Allégatan 49 2021-04-01-10-29. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 79/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Skolgatan 29 2021-04-01-09-01. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 80/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Västerbrogatan 2021-04-19-08-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 81/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande-Tillstånd för 
uteservering på Västerbrogatan/Stora Brogatan 2021-05-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 82/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uppställning på Torggatan och Stora Brogatan 2021-04-12-07-15. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 83/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uppställning av kokvagn på Stora Torget 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 85/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Yxhammarsgatan 3 2021-04-08-09-30. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 86/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Stora Brogatan 14 2021-05-01-09-30. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 87/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Österlånggatan 44 2021-04-10-09-30. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 88/2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uppställning av en billift/rullställning i samband montering/demontering av 
fasadskyltar. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 89/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uppställning av trottoarpratare under två år på Allégatan 60. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 90/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Allégatan 60 2021-04-01-10-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 91/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd om att 
placera fem stycken utställningsskärmar på PA Halls Terrass. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 92/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Allégatan 48 2021-04-18-09-30. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 93/2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för bullrande 
verksamhet i Trafikverkets upprustningsprojekt vecka 20-22 2021. 

Beslut: Ingen erinran. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 94/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uteservering på Allégatan 32 2021-04-17-10-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor. 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 95/2021 

Ärende: Hemställan från Polismyndigheten om yttrande- Tillstånd för 
uppställningsplatser i samband med drift av uthyrningsbara elsparkcyklar i 
Borås Stad 2021-04-20-12-31. 

Beslut: Ansökan tillstyrkes med villkor 

Delegat: Trafikhandläggare 

Delegation: 96/2021 

Trafikärenden  

Lokala trafikföreskrifter  Nr  /2021  

Tillf lokala trafikföreskrifter  Nr /2021  

Handikapptillstånd  

Nr 39-44/2021  

(varav 0 st avslag, 6 st nya/förlängning )  

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag  Nr 10-13/2021  

Dispenser  Nr 4-6/2021  

Dispenser från Trafikverket. yttrande Nr 3/2021 (25 st)  

Fordonsflyttning  Nr 3/2021 (18 st)  

Boendeparkering, Villastaden  Nr 3/2021 (8 st)  

Boendeparkering, Lugnet  Nr 3/2021 (16 st)  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Boendeparkering, Östermalm Nr 3/2021 (2 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 3/2021 (5 st) 
Ny eller ändrad utfart 
Nr ---/2020 

SUMMA:19 st 

Samhällsbyggnadsärenden  

Ärende:  Yttrande till Samhällsbyggnads-nämnden rörande Marklov för  
Schaktning/fyllning av del av ringväg (BN 2021-00517).  

Beslut:  Trafik, inge erinran  Park, Släntning måste ske inom egna fastigheten.  

Marklovsansökan avslås.  

Delegat: Avdelningschef  

Delegation:  5/2021  

Ärende: Granskning av förslag till detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, 
Borås Stad (BN2017-1955). 

Beslut: Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan med 
beaktande av nämndens synpunkter på utbyggnad av trafiksystemet från 
samrådet. 

Det är viktigt att beskrivna trafiklösningar finns på plats i den takt som 
erfordras då planerad exploatering i västra centrum successivt färdigställs. 

Delegat: Förvaltningschef 

Delegation: 6/2021 

Ärende: Granskning av förslag till detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19, 
Borås Stad (BN2018-1754). 

Beslut: Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 

Delegat: Förvaltningschef 

Delegation: 7/2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(30) 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Tekniska nämnden 

Ärende: Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden rörande Marklov för 
Schaktning/fyllning marknivå/terrassering på fastigheten Torpa-Sjöb 2:24 (BN 
2021-000033). 

Beslut: Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden rörande Marklov för 
Schaktning/fyllning marknivå/terrassering på fastigheten Torpa-Sjöb 2:24 (BN 
2021-000033). 

Park, Stängsling måste ske runt skyddsvärda träd i droppzon, på allmän 
platsmark. Detta måste ske under hela byggnationen. All eventuell slätning 
måste ske in den egna fastigheten. Markytor under trädkronor får, per 
definition, inte ändras 

Delegat: Avdelningschef 

Delegation: 8/2021 

Enskilda vägar  

Ärende: Ansökan från Vatunga-Gullestorp vägsamfällighet om bidrag till  
iståndsättning av väg nr  24527  

Beslut: Beviljas med 16 500 kr onor i enlighet med Tekniska förvaltningens PM  
2020-05-18  

Delegat: Avdelningschef  

Delegation: 8/2020  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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