KALLELSE
Datum

2019-03-21
Instans

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 28 mars 2019
kl. 13:00
Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Jan Idehed
Tekniska nämndens Ordförande

Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via epost: emma.nystrom.svensson@boras.se
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Information i de X markerade ärendena
1.

Upprop och val av justerare och dennes ersättare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Tekniska förvaltningen informerar

4.

Statusrapport om det pågående arbetet kring dataskydd och
informationssäkerhet för året 2018
Dnr 2019-00069 2.8.2.25

5.

Ekonomi februari 2019
Dnr 2019-00176 1.2.4.1

6.

Prisjustering Jaktarrenden
Dnr 2019-00125 3.1.2.3

X

7.

Remiss: Utredning om ansvar för fordonsvrak i naturen
Dnr 2019-00027 1.3.1.1

X

8.

Svar på skrivelse från Sjömarkens vägförening angående väg 1761
Dnr 2019-00149 3.3.6.6

9.

Remiss: Förslag till revidering av nämndens reglemente och det
gemensamma reglementet
Dnr 2019-00072 1.1.3.25

10.

Information om PLUPP-samtal (Planerings- och
uppföljningssamtal)
Dnr 2019-00192 1.2.4.1

11.

Anmälningsärenden
Dnr 2019-00002 1.1.3.1

12.

Redovisning av delegationer
Dnr 2019-00003 1.1.3.1
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Dataskyddkontaktens rapport för 2018
Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj
2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid
behandling av personuppgifter. Begreppet "behandling" omfattar insamling, registrering, lagring,
bearbetning, spridning, utplåning, med mera.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är styrelsen/nämnden för
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som personuppgiftsansvarig delegerar ofta
myndigheten den operativa hanteringen av personuppgifter till en tjänsteperson inom förvaltningen.
En av uppgifterna för denna är att skriva en årlig rapport till styrelsen gällande behandlingen av
personuppgifter inom förvaltningen.
Behandling av personuppgifter (personuppgiftsbehandlingar)
”I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara
kärnan i förordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling.
Principerna i korthet
•
•
•
•
•
•
•

måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter
bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade
ändamål
inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
ska se till att personuppgifterna är riktiga
ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem
och så att de inte förloras eller förstörs
ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen.”
(Datainspektionen, 2019)

På Tekniska förvaltningen fanns vid utgången av 2018 ett trettiotal förvaltningsspecifika
personuppgiftsbehandlingar registrerade. Majoriteten av behandlingar hanteras digitalt med
någon form av IT-.stöd.
Samtliga behandlingar ska anmälas till förvaltningens dataskyddskontakt (DSK) så att de kan
föras in i den digitala förteckning som förs i Borås Stad.
En tillsyn för år 2018 har inte genomförts när EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft, 25
maj 2018. Första tillsynen kommer därför att ske inför rapportering till nämnden 2020.
Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar

Antal 2018

32 st.

Datum

Av ser år

2019-03-12

2018

Antal behandlingar med känsliga personuppgifter
Vissa personuppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra starkt skydd. Känsliga
personuppgifter är uppgifter om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ras eller etniskt ursprung
Politiska åsikter
Religiös eller filosofisk övertygelse
Medlemskap i en fackförening
Hälsa
En persons sexualliv eller sexuella läggning
Genetiska uppgifter och
Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock
flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, hälsa- och sjukvård,
förebyggande hälsa, och förvaltning av IT-system som rör social omsorg eller hälso- och
sjukvård.
Antal känsliga behandlingar

6 st.

Antal personuppgiftsincidenter
”En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel:
•
•
•

diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
finansiell förlust
brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera
registrerade personer har:
•
•
•

blivit förstörda
gått förlorade på annat sätt
kommit i orätta händer.

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det
personuppgiftsincidenter.” (Datainspektionen, 2019)
Antal personuppgiftsincidenter

0 st.
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Genomförda aktiviteter 2018
Registerutdrag

Under året har det inkommit ett par förfrågningar från innevånare till Borås Stads samtliga
förvaltningar där de velat veta vad som finns registrerat om dem. De två ärenden som
finns för 2018 är:
•
•

Dnr 2018-00503, inkom 2018-09-10
Dnr 2018-00676, inkom 2018-12-11

Inventering, klassning och personuppgiftsbiträdesavtal

Under året har det gjorts inventeringar på vilka förvaltningsspecifika
personuppgiftsbehandlingar som finns på Tekniska förvaltningen och klassningar av
verksamhetsspecifikt IT-stöd har genomförts med hjälp av SKS:s verktyg, KLASSA.
KLASSA-verktyget handlar om att fastställa informationens olika säkerhetsnivåer inom:
•
•
•

konfidentialitet – att informationen kan åtkomst begränsas
riktighet – att informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig
tillgänglighet – att informationen ska kunna nyttjas efter behov, i förväntad
utsträckning samt av rätt person med rätt behörighet.

Utbildning och information

Samtlig personalen på Tekniska förvaltning har genomgått Borås Stads grundläggande
webbutbildning i informationssäkerhet, DISA. DISA tar upp områden som är särskilt
viktiga för medarbetare att ha kunskap i så som exempelvis mobila enheter, skadlig kod,
sociala medier, spårbarhet och loggning.
Planerade aktiviteter 2019
Fokus under 2019 kommer att vara att se över de nödvändiga aktiviteter som dataskyddsombudens
(DSO) utvärderingsformulär resulterat i. Utvärderingsformuläret ska vara ett hjälpmedel för
förvaltningen om hur långt man har kommit i sitt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete
samt identifiera vad som behöver förändras.
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Instans

2019-03-28

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00176 1.2.4.1

Margareta Nilsson
Handläggare
033 357430

Ekonomi februari 2019
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till
handlingarna samt att översända densamma till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 mars redogjort för det
ekonomiska resultatet februari 2019.
Beslutsunderlag
1. Ekonomi februari 2019
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Datum

2019-03-12

Margareta Nilsson, 033 - 35 74 30
margareta.nilsson@boras.se

Tekniska nämnden

Kommentar till resultat februari 2019
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar:
•
väghållning, skog, parker m.m.
•
persontransporter
Tekniska förvaltningen SAMTLIGA VERKSAMHETER
Belopp i tkr
Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget
2018
2019
2019
tkr
2019
Intäkter
Statsbidrag
245
36
200
164
3 515
Övr avgifter o ersättn
16 450
15 471
14 429
-1 041
101 672
SUMMA INTÄKTER
16 695
15 506
14 629
-877
105 187
Kostnader
Personalkostnader
- därav pers.utveckling
Lokal- och markhyror
Material o övr tjänster
Bidrag
Kapitalkostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Återstår
tkr
3 315
87 243
90 558

9 770
205
690
24 652
660
6 940
0
42 712

10 248
462
711
32 879
1 425
6 870
0
52 133

10 040
141
758
28 286
22
0
0
39 106

-208
-321
47
-4 593
-1 404
-6 870
0
-13 027

62 731
2 774
4 266
207 815
2 825
42 500
0
320 137

52 691
2 633
3 507
179 529
2 804
42 500
0
281 031

-26 017

-36 627

-24 477

12 150

-214 950

190 473

Prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet.
Nämndbidraget kommer att justeras under våren för att kompensera för förändrade
kapitalkostnader efter att beloppen fastställts för år 2019.

Tekniska förvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 57

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

tekniska@boras.se

TELEFON

033-35 74 00 vx

FAX

033-357507

2

VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER M.M.

Tekniska förvaltningen VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M
Belopp i tkr
Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget
2018
2019
2019
tkr
2019
Intäkter
Statsbidrag
217
36
173
138
3 515
Övr avgifter o ersättn
14 879
13 706
12 751
-955
89 092
SUMMA INTÄKTER
15 096
13 742
12 925
-818
92 607

Kostnader
Personalkostnader
- därav pers.utveckling
Lokal- och markhyror
Material o övr tjänster
Bidrag
Kapitalkostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Återstår
tkr
3 342
76 341
79 683

6 649
140
523
13 617
660
6 940
0
28 390

7 511
388
562
21 571
1 425
6 870
0
37 939

6 951
116
551
17 430
22
0
0
24 953

-561
-272
-11
-4 140
-1 404
-6 870
0
-12 986

45 990
2 329
3 373
144 069
2 825
42 500
0
238 757

39 039
2 213
2 822
126 639
2 804
42 500
0
213 804

-13 294

-24 197

-12 029

12 168

-146 150

134 121

Med reservation för pågående vinter så prognostiseras ingen budgetavvikelse för
helåret 2019 efter februari månad.

PERSONTRANSPORTER

Tekniska förvaltningen PERSONTRANSPORTER
Belopp i tkr
Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget
2018
2019
2019
tkr
2019
Intäkter
Statsbidrag
28
0
26
26
0
Övr avgifter o ersättn
1 571
1 764
1 678
-86
12 580
SUMMA INTÄKTER
1 600
1 764
1 705
-60
12 580
Kostnader
Personalkostnader
- därav pers.utveckling
Lokal- och markhyror
Material o övr tjänster
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Återstår
tkr
-26
10 902
10 875

3 121
65
167
11 035
0
14 323

2 736
74
149
11 309
0
14 194

3 089
25
208
10 856
0
14 152

353
-49
59
-453
0
-42

16 741
445
893
63 746
0
81 380

13 652
420
685
52 891
0
67 228

-12 723

-12 430

-12 448

-18

-68 800

56 352

Utfallet för Persontransporter 2018 var 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr vilket visar på ett underskott även
år 2019 med utgångspunkten att antalet resor skulle ligga kvar på samma nivå.
Färdtjänstresorna har redan efter februari månad ökat med ca 3 000 resor jämfört
med förra året. Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Budget (tkr)

56 750

57 200

58 100

59 300

61 650

64 200

66 550

Utfall (tkr)

60 335

61 721

62 134

64 291

65 307

68 070

71 989

Avvikelse

-3 585

-4 521

-4 034

-4 991

-3 657

-3 870

-5 439

287 132

302 965

311 920

318 591

319 217

318 249

335 094

15 833

8 955

6 671

626

-968

16 845

Antal resor
förändring/antal
resor

2018

2019
68 800

Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen

201902
Riktpunkt

Drift

17%

Bokslut

Bokslut

Ack. budget

Ack. utfall

Diff mot

Årsbudget

Förbrukat

2017

2018

t o m 201902

t o m 201902

per. budget

2019

av årsbudg.

g

Ack. utfall

k t o m 201802

Ack. utfall

Prognos

Avvikelse

t o m 201702

2019

mot budget

Persontransportavdelningen
087
634
684
797

Teknisk service
Skolskjutsar obl särsk
Skolskjutsar gymnsär
Färdtjänst
. Summa kostnader

087
634
797
.

Teknisk service
Skolskjutsar obl särsk
Färdtjänst
Summa Intäkter

. Netto (int.- kostn.)
Park- och skogsavdelningen
087 Skogspersonal för fördelning
223 Mark och fastighetsreserv
267 Naturreservat
268 Kalkningsåtgärder
268 Naturvård
268 Natur- och rekreationsleder
373 Parker och lekplatser
373 Park kapitalkostnader
428 Fiskevatten
578 Skogsdrift
832 OSA-arbeten
832 Gröna vägen
832 Cityvärdar
. Summa kostnader
087
223
267
268
268
268
373
428
578
832
832
832

Skogspersonal för fördelning
Mark och fastighetsreserv
Naturreservat
Kalkningsåtgärder
Naturvård
Natur- och rekreationsleder
Parker och lekplatser
Fiskevatten
Skogsdrift
OSA-arbeten
Gröna vägen
Cityvärdar
. Summa Intäkter
. Netto (int.- kostn.)

2019-03-11 /MN

3 687
9 199
1 835
65 537
80 258

3 860
10 783
1 720
69 707
86 071

663
1 466
351
11 714
14 194

724
1 837
289
11 302
14 152

61
371
-62
-412
-42

3 990
8 910
2 130
66 350
81 380

18%
21%
14%
17%
17%

637
1 647
284
11 755
14 323

632
1 354
267
9 957
12 210

3 990
8 910
2 130
66 350
81 380

0
0
0
0
0

3 547
1 814
6 828
12 188

4 043
1 881
8 157
14 081

333
368
1 063
1 764

326
5
1 374
1 705

-6
-364
310
-60

3 990
2 210
6 380
12 580

8%
0%
22%
14%

291
0
1 309
1 600

313
0
448
761

3 990
2 210
6 380
12 580

0
0
0
0

-68 070

-71 989

-12 430

-12 448

-18

-68 800

18%

-12 723

-11 449

-68 800

0

2 861
1 213
1 548
3 411
469
771
18 191
6 629
986
12 595
15 651
1 593
485
66 403

2 699
1 172
2 018
3 299
689
875
17 888
7 142
1 036
14 052
16 739
2 905
529
71 041

457
201
268
45
99
140
1 653
1 132
158
2 808
2 873
483
115
10 432

423
120
99
29
32
83
1 227
0
120
591
2 595
427
87
5 834

-34
-81
-169
-16
-67
-57
-426
-1 132
-38
-2 216
-278
-56
-28
-4 598

2 785
1 215
1 620
3 624
600
850
18 450
7 000
956
16 878
17 460
2 950
700
75 087

15%
10%
6%
1%
5%
10%
7%
0%
13%
4%
15%
14%
12%
8%

370
109
106
27
32
82
924
1 189
86
1 271
2 465
426
136
7 223

354
120
100
23
29
98
575
1 105
161
1 092
2 290
203
78
6 228

2 785
1 215
1 620
3 624
600
850
18 450
7 000
956
16 878
17 460
2 950
700
75 087

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 861
222
372
3 330
94
24
885
239
18 431
4 045
1 276
200
31 980

2 699
171
517
3 203
141
0
395
280
20 276
4 091
2 351
223
34 348

464
24
12
0
17
0
25
34
3 813
577
408
117
5 491

0
0
0
173
-5
3
415
49
1 466
112
1 000
0
3 212

-464
-24
-12
173
-22
3
390
15
-2 347
-465
592
-117
-2 278

2 785
145
70
3 524
100
0
150
206
22 878
3 460
2 450
700
36 467

0%
0%
0%

276%
24%
6%
3%
41%
0%
9%

0
171
0
0
0
0
0
18
5 758
35
0
23
6 004

0
10
0
94
0
0
420
0
742
43
0
0
1 310

2 785
145
70
3 524
100
0
150
206
22 878
3 460
2 450
700
36 467

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-34 424

-36 693

-4 941

-2 622

2 320

-38 620

7%

-1 219

-4 918

-38 620

0

-5%

1

Drift

Väghållning
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
301 Planering, projektering, trafik, e
301 Kapitalkostnader
303 Huvudgator
313 Lokalgator
316 Vägföreningsvägar
. Vinterväghållning
319 Väghållning, investeringsverks
323 Parkering
336 Enskilda vägar utanför tätort
348 Övriga väghållningsåtgärder
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde
393 Sidoordnad verksamhet
574 Torgplatser
576 Bekvämlighetsinrättningar
591 Flygplatser
.
301
303
313
316
323
348
369
393
.
.

Bokslut

Bokslut

Ack. budget

Ack. utfall

Diff mot

Årsbudget

Förbrukat

2017

2018

t o m 201902

t o m 201902

per. budget

2019

av årsbudg.

594
16 617
31 770
14 318
14 800
4 920
25 340
20
8 320
2 510
1 031
324
37 316
125
51
295

757
18 617
34 613
20 258
28 418
14 877
33 010
17
7 728
2 230
1 190
370
32 790
135
62
299

200
3 241
5 738
1 982
3 003
898
4 128
0
1 421
1 100
278
62
3 300
25
12
325

57
3 199
0
1 269
2 104
473
6 209
0
1 238
22
49
125
2 818
0
13
0

Summa kostnader
158 351 195 371
Planering, projektering, trafik, e
4 230
4 953
Huvudgator
8
24 030
Lokalgator
164
159
Vägföreningsvägar
146
132
Parkering
21 254
20 778
Övriga väghållningsåtgärder
18
14
Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde
0
35
Sidoordnad verksamhet
42 316
37 741
Summa Intäkter
68 136
87 840
-90 215 -107 531
Netto (int.- kostn.)

25 713
617
0
0
0
2 145
0
3
4 167
6 932
-18 782

17 578
168
0
0
35
1 599
8
0
6 534
8 344
-9 233

-143
-41
-5 738
-713
-899
-425
2 081
0
-183
-1 079
-229
64
-482
-25
1
-325

1 200
19 725
35 500
12 443
18 868
5 589
25 800
0
8 540
2 500
1 670
370
20 000
150
70
325

5%
16%
0%
10%
11%
8%
24%

-8 136 152 750
-448
3 700
0
0
0
0
35
0
-546
19 500
8
0
-3
20
2 367
25 000
1 413
48 220
9 548 -104 530

12%
5%

g

Ack. utfall

k t o m 201802

Ack. utfall

Prognos

Avvikelse

t o m 201702

2019

mot budget

55
3 009
5 751
641
1 481
98
3 515
0
1 397
361
30
111
2 952
0
11
299

56
2 649
5 287
1 220
1 584
197
4 542
1
1 312
44
208
68
2 588
0
7
295

1 200
19 725
35 500
12 443
18 868
5 589
25 800
0
8 540
2 500
1 670
370
20 000
150
70
325

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
26%
17%
9%

19 711
275
0
0
15
3 063
9
0
4 534
7 895
-11 816

20 059
373
0
0
0
3 354
13
0
5 578
9 318
-10 740

152 750
3 700
0
0
0
19 500
0
20
25 000
48 220
-104 530

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14%
1%
3%
34%
14%
0%
19%
0%

8%

Administration o politisk verksamhet
065 Personalserveringar
138
080 Administrativa verksamheter
8 509
1 379
107 Teknisk nämnd
10 027
. Summa kostnader

264
9 286
1 341
10 891

58
1 493
243
1 794

15
1 239
288
1 542

-44
-253
45
-252

350
9 095
1 475
10 920

4%
14%
19%
14%

0
1 220
236
1 456

23
988
188
1 198

350
9 095
1 475
10 920

0
0
0
0

138
5 509
1 379
7 027
-3 000

264
6 286
1 341
7 891
-3 000

58
1 016
246
1 320
-474

59
1 063
246
1 368
-174

1
47
0
48
300

350
6 095
1 475
7 920
-3 000

17%
17%
17%
17%
6%

36
928
232
1 196
-260

25
906
219
1 150
-48

350
6 095
1 475
7 920
-3 000

0
0
0
0
0

. S:a Kostn - övr ram
. S:a Int - övr ram
. Netto - övr ram

234 781 277 304
107 142 130 080
-127 639 -147 224

37 939
13 742
-24 197

24 953
12 925
-12 029

-12 986 238 757
-818
92 607
12 168 -146 150

10%
14%
8%

28 390
15 096
-13 294

27 485
11 779
-15 707

238 757
92 607
-146 150

0
0
0

. Summa Kostnader TN
. Summa Intäkter TN

315 040 363 374
119 330 144 161
-195 709 -219 213

52 133
15 506
-36 627

39 106
14 629
-24 477

-13 027 320 137
-877 105 187
12 150 -214 950

12%
14%
11%

42 712
16 695
-26 017

39 695
12 540
-27 155

320 137
105 187
-214 950

0
0
0

065
080
107
.
.

Personalserveringar
Administrativa verksamheter
Teknisk nämnd
Summa Intäkter
Netto (int.- kostn.)

. Netto (int-kostn.) TN
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Datum

Instans

2019-03-28

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00125 3.1.2.3

Olof Svensson
Handläggare
033 357351

Prisjustering Jaktarrenden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att höja arrendeavgiften för jakträttskontrakt för
jaktåret 2019/2020 med 20 % ifrån 2018 års nivå.
Ärendet i sin helhet
Tekniska förvaltningen arrenderar ut kommunal mark för jakt. En stor del av
denna mark ligger i närheten av kommunens tätorter och påverkas därför starkt
av trafikleder, det rörliga friluftslivet och närboende. Prissättningen sker i
relation till hur störningspåverkad marken är. Markerna har delats in i tre olika
klasser. I kontraktsvillkoren finns inskrivet att störningar i jaktutövandet kan
förekomma, t.ex. beviljade friluftsarrangemang såsom orienteringar och
tävlingar. Gästjägare har möjlighet att få deltaga hos enskilda jaktlag efter
anmälan hos markägaren.
Priserna regleras årligen och följer konsumentprisindex.
Arrendepriserna justerades senast 2008, varför en prisjustering nu är aktuell.
Beslutet expedieras till
1. Samtliga jakträttsinnehavare

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2019-03-28

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00027 1.3.1.1

Remiss: Utredning om ansvar för fordonsvrak i naturen
Tekniska nämndens beslut
Med bättre samverkan mellan berörda nämnder och bolag anser Tekniska
nämnden att ansvaret för hantering av fordonsvrak/skrotbilar på ett effektivt
sätt kan hanteras inom ramen för nu gällande reglementen och uppdrag när Lag
(1982:129)om flyttning av fordon i vissa fall (LFF)och Förordning (1982:198)
om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) tillämpas. Det finns rättsfall som visar
att lämnandet av skrotbilar i naturen har jämställts med nedskräpning. Att
särskilja fordonsvrak/skrotbilar från hanteringen av övriga avfall/nedskräpnings-ärenden innebär undantag som inte gagnar tydligheten i
fullmäktiges uppdrag och är därför inte lämpligt. Handläggning av skrotbilar
föreslås redovisas i en gemensam överenskommen processbeskrivning.
Med hänvisning till ovanstående avstyrkes förslaget att Tekniska nämndens
uppdrag utökas på det sätt Miljö- och konsumentnämnden föreslår.
Hanteringen av fordonsvrak/skrotbilar på privat mark som inte är
allmänrättsligt tillgänglig behöver förtydligas vad avser betalningsansvar.
Sammanfattning
Fordonsvrak är en del i nedskräpningsärenden kommunen har att hantera.
Kommunfullmäktige har i gällande reglementen och Föreskrifter om
avfallshantering fördelat ansvaret för nedskräpningsärenden. Att särskilja
fordonsvrak/skrotbilar från hanteringen av övriga avfall-/nedskräpningsärenden innebär undantag som inte gagnar tydligheten i fullmäktiges uppdrag
och är därför inte lämpligt. Med följsamhet till Kommunfullmäktiges uppdrag
och bättre samverkan mellan berörda nämnder och bolag anser Tekniska
nämnden att ansvaret för hantering av fordonsvrak/skrotbilar på ett effektivt
sätt kan hanteras inom ramen för nu gällande reglementen och uppdrag när
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) tillämpas. Hanteringen av
fordonsvrak/skrotbilar på privat mark som inte är allmänrättsligt tillgänglig
behöver förtydligas vad avser betalningsansvar.
Ärendegången enligt gällande reglementen och uppdrag kan kortfattat beskrivas
enligt följande:

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Handläggning och beslut om fordonsflytt :
Naturvårdsskäl, all mark –

Miljö- och
konsumentnämnden

Ordning och säkerhet i trafiken, kommunal mark - Tekniska nämnden

Formell hantering av flytt (myndighetsbeslut)

Tekniska nämnden

Bortforsling till bildemontering :

Borås Energi- och miljö

Ersättning av fordonsflytt:

Kommunstyrelsen

Handläggning av skrotbilar föreslås redovisas i en gemensam överenskommen
processbeskrivning.
Ärendet i sin helhet
Fordonsvrak är en del i nedskräpningsärenden kommunen har att hantera.
Kommunfullmäktige har i gällande reglementen och Föreskrifter om
avfallshantering fördelat ansvaret för nedskräpningsärenden. Att särskilja
fordonsvrak/skrotbilar från hanteringen av övriga avfall-/nedskräpningsärenden innebär undantag som inte gagnar tydligheten i fullmäktiges uppdrag
och är därför inte lämpligt. Med följsamhet till Kommunfullmäktiges uppdrag
och bättre samverkan mellan berörda nämnder och bolag anser Tekniska
nämnden att ansvaret för hantering av fordonsvrak/skrotbilar på ett effektivt
sätt kan hanteras inom ramen för nu gällande reglementen och uppdrag när
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) tillämpas.

Uppdrag
Enligt Borås stads styrdokument ser ansvaret för hanteringen av
fordonsvrak/skrotbilar ut på följande sätt:
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i
avfallsfrågor enligt 15 kap Miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som
Miljöskyddsnämnden skall ha enligt kommunens renhållningsordning. (§ 6)
Tekniska nämnden har enligt sitt reglemente ansvaret för renhållningen på
iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad
mark där kommunen är markägare (§ 1).
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras
av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med
undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd. Det är även nämndens uppgift att svara för miljövården och
naturvårdsfrågorna i den mån det inte ankommer på annan.
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I kommunens renhållningsordning ”Föreskrifter om avfallshantering ”
framgår i 2 kap Ansvar och skyldigheter under § 1 :
”Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport och
behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och
miljön som enskilda intressen. I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen. Utförandet har överlåtits till Borås Energi och
Miljö AB .
Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige
insamling av avfall i nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut
från Miljö- och konsumentnämnden eller Tekniska nämnden.”

Lagstiftning
Nedskräpningsärenden kan hanteras med stöd av olika lagrum : Plan- och
bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB), Lagen om flyttning av fordon i vissa fall
(LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF).
Miljö- och konsumentnämnden anger att otydligheten i nedskräpningsärenden
grundar sig i att lagstiftningarna kan vara tillämpliga samtidigt där delegationen
att agera efter lagstiftningarna är utportionerade på olika förvaltningar.
Det föreligger ingen ”ensamrätt” för olika förvaltningar att tillämpa
lagstiftningen generellt. Utifrån verksamhetens behov tillämpas olika
lagstiftningar beroende på innehållet uppdraget.
Eftersom remissen enbart hänvisar till hantering enligt LFF och FFF som den
mest effektiva lagstiftningen utgår Tekniska nämnden i sitt remissvar från
denna lagstiftning.
§ 2 i Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) anger att lagen är
tillämplig när det behövs för ordningen och säkerhet i trafiken eller av naturvårdsskäl.
Enligt gällande reglementen och kommunens renhållningsordning fattas
beslutet om fordonsflyttning av Tekniska nämnden när det krävs för ordningen
och säkerheten i trafiken och av Miljö- och konsumentnämnden när grunden är
naturvårdsskäl. För en effektiv och tydlig hantering av fordonsvrak/skrotbilar
ska ärenden av naturvårdsskäl gå till Miljö- och konsumentnämnden och
ärenden som avser ordning och säkerhet i trafiken gå till Tekniska nämnden.
Efter beslut av respektive nämnd om grunden för flyttning kan Tekniska
nämnden sköta den formella hanteringen av flyttningsbeslutet
(myndighetsbeslut).

Verkställan av flyttning/skrotning
Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen innefattande bl.a
bortstädning av avfall/skrot såväl på kommunens som privat mark. Utförandet
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har överlåtits till Borås Energi och Miljö AB. För omhändertagande av
fordonsvrak/skrotbilar sträcker sig detta ansvar fram till bildemonteringen som
ska utföras av auktoriserad bildemonteringsfirma.
Ersättningsskyldighet
Ägaren av fordon som har flyttats med stöd av LFF är skyldig att ersätta
kostnaden för flyttningen och övriga kostnader förknippat med denna.
Kostnader som inte tas ut av ägaren skall bäras av den myndighet som verkställt
beslutet.
LFF kan tillämpas med annan grund än ”när det behövs för ordningen och
säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl” om:
Ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor
som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har
tillkännagetts enligt 3 § samma lag.
Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst
sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara
parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit
uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att
underrätta fordonsägaren.
I dessa fall skall enligt LFF kostnaden bäras av den som begärt flyttningen om
fordonet inte är att betrakta som fordonsvrak/skrotbil. Beslut om flyttning får
endast meddelas på begäran om markägaren (FFF 3§ 2 st).
Är fordonet bedömt som fordonsvrak/skrotbil gäller inte angivna tidsfrister
utan fordonet kan flyttas ”….så snart det lämpligen kan ske.” (LFF 3§ 2 st)
varvid kommunen får bära kostnaden.
Kommunen kan emellertid inte åläggas att transportera bort ett fordon med
stöd av LFF och FFF. Däremot kan Miljö- och konsumentnämnden förelägga
kommunen att städa upp nedskräpad mark, vari fordonsvrak/skrotbilar kan
ingå, enligt 4§ GRL (Lag /1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning) om platsen är allemansrättsligt tillgänglig och dess
belägenhet samt typen av skräp motiverar det.
I det ärende som Miljö- och konsumentnämnden exemplifierat utgjorde inte
handläggningen av ärendet den stora frågan utan frågan var istället vem som
skulle stå för kostnaden för borttransporten. Fordonet stod på privat mark som
inte var ”allmänrättslig tillgänglig” varvid Tekniska förvaltningen tolkade
lagstiftningen som att den som begär flytten ska stå för kostnaden. Detta är
enligt Tekniska förvaltningen upprinnelsen till att frågan kring fordonsvrak/
skrotbilar väckts. Ställningstagandet i liknande ärenden löses inte genom
ändringar i förvaltningarnas reglementen/uppdrag istället behövs riktlinjer för
betalningsansvar som antingen vilar på juridisk grund enligt LFF eller beslut på
annan grund.
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Slutsats
Med bättre samverkan mellan berörda nämnder och bolag anser Tekniska
nämnden att ansvaret för hantering av fordonsvrak/skrotbilar på ett effektivt
sätt kan hanteras inom ramen för nu gällande reglementen och uppdrag när
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) tillämpas. Handläggning av
skrotbilar föreslås redovisas i en gemensam överenskommen processbeskrivning. Att särskilja fordonsvrak/skrotbilar från hanteringen av övriga
avfall-/nedskräpnings-ärenden innebär undantag som inte gagnar tydligheten i
fullmäktiges uppdrag och är därför inte lämpligt. Frågan om hantering av
fordonsvrak/skrotbilar har väckts av det ärende som Miljö- och
konsumentnämnden beskriver. Ärendegången var i detta fall inte problemet
utan frågan var vem som skulle stå för kostnaden för bortforsling. Hanteringen
av fordonsvrak/skrotbilar på privat mark som inte är allmänrättsligt tillgänglig
behöver därför förtydligas vad avser betalningsansvar.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Utredning om ansvar för fordonsvrak i naturen
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef
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Datum

Dnr

2018-12-04

2017-2899

Anthoula Papakosta, 033-35 30 52
Anthoula.papakosta@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Initiativärende gällande fordonsvrak i naturen
Ärendet
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av Miljö- och konsumentnämnden att utreda
ansvaret för skrotbilar som hamnar i naturen.
Under 2016/2017 hade Miljö- och konsumentnämnden ett ärende om en kvaddad
personbil som lämnats kvar i Viskans vattenskyddsområde.
Ärendet bollades mellan olika förvaltningar då ingen av de inblandade förvaltningarna
ansåg att det ingick i deras verksamhetsbudget att stå för kostnaderna av att
transportera bort ett fordon på privat mark. Fordonet bärgades bort efter ca sex
månader från platsen efter att en granne till markägaren varit villig att betala
bärgningen.
Karl-Eric Nilsson (C) tillsammans med Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M) samt
Marcus Nilsen (L) gav därav Miljöförvaltningen i uppdrag att utreda förvaltningens
roll i egenskap av tillsynsmyndighet när den här typen av situation uppstår, speciellt
för fordonsvrak som hamnar i känsliga områden såsom vattenskyddsområden.
Allianspartierna vill att Miljöförvaltningen svarar på följande frågor i initiativärendet:
- Vilken förvaltning ska verkställa?
- Var tas kostnaden för åtgärd?
- Vilka risker finns det för miljön då bilar lämnas kvar i naturen?
Sammanfattningsvis vill alliansen att Miljöförvaltningen ska få i uppdrag att ta initiativ
till åtgärder för en samlad lösning.

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har besvarat nämndens frågor genom att utreda hur övergivna
fordon och fordonsvrak, särskilt de inom känslig mark, hanteras i Borås Stad och
inom Miljöförvaltningen. Hantering och befogenheter inom och mellan förvaltningar
har granskats och utretts och utifrån detta har Miljöförvaltningen tagit fram
förbättringsförslag, i syfte att nå en samlad lösning.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljöförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen, Borås Rent och
Snyggt, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Stadsledningskansliet (avdelningarna
Mark – och exploatering samt Strategisk samhällsplanering) utrett ärendegången för
övergivna fordon/fordonsvrak, vilken förvaltning som ska verkställa och hantera
dessa ärenden, vem som bör ta kostnader, samt vilka risker som finns med att
övergivna fordon/fordonsvrak lämnas kvar i naturen. Dessa frågor har framförallt
diskuterats kring övergivna fordon/fordonsvrak på känslig mark och privat
naturmark.
Sammanfattningsvis har förvaltningarna kommit fram till att lagstiftningen är
svårtolkad och att det inte har varit tydligt vilken förvaltning som har det
övergripande ansvaret för att hantera övergivna fordon/fordonsvrak i naturen.
Otydligheten beror troligtvis på att det finns olika lagstiftningar som kan vara
tillämpliga samtidigt och där delegationen på att agera utefter lagstiftningarna är
utportionerade på olika förvaltningar. Otydligheten beror även på att nämndernas
reglementen inte är tydliga efter vilka uppdrag som Kommunfullmäktige har gett
respektive nämnd.
Även om det är möjligt att agera utefter miljöbalken och Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (GRL) så anser Miljöförvaltningen att det är
ineffektivt att använda sig av de lagstiftningarna om syftet är att få bort fordonsvraket
skyndsamt från exempelvis ett känsligt område. Att i stället agera utefter Lag
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) samt Förordning (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall (FFF) är ett betydligt mer tidseffektivt sätt.
Inom ramen för den utredning och de diskussioner/möten som skett inom och
mellan förvaltningar har Miljöförvaltningen tagit fram följande förslag:
-

-

-

Alla inkommande skrotbilsärenden bör gå till en kommunal förvaltning som
kan hantera dem effektivt. Förslaget från Miljöförvaltningen är att vägen in
för alla ärenden ska vara till Tekniska förvaltningen då de har delegation att
agera utefter Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och hanterar redan idag merparten av
alla fordonsrelaterade ärenden.
Miljöförvaltningen anser att det ska finnas rutiner för att hantera övergivna
fordon/fordonsvrak på ett skyndsamt sätt i känsliga områden.
Miljöförvaltningen kan bistå med handläggning vid denna typ av ärenden till
viss del men endast det som berör miljö- och hälsorisker och saneringsbehov
samt verka för att dessa ärenden hanteras skyndsamt och effektivt. Tekniska
förvaltningen ska stå för kostnader och huvudsaklig handläggning för att få
fordon flyttade.
Om det är politikens mening att Borås Stad ska stå kostnaderna för hantering
av övergivna fordon/fordonsvrak på privat naturmark så behöver det
förtydligas.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att:
- alla skrotbilsärenden handläggs av Tekniska förvaltningen då de har
delegation att agera utefter lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt
förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
- tydliggöra Tekniska förvaltningens ansvar vad gäller fordonsvrak på privat
naturmark

Miljöförvaltningens synpunkter
Vilken förvaltning ska verkställa?
Antalet fordonsvrak i Borås stad, såväl som i hela landet, har ökat stadigt de senaste
åren, som en trolig följd av att bilskrotningspremien togs bort 2007. Majoriteten av
alla skrotbilsärenden idag inkommer till och handläggs av Tekniska förvaltningen,
som i år uppgår till ca 350-400 stycken inkomna ärenden, varav de hanterar 150-200
stycken.
På grund av otydlighet i ansvarsfördelning gällande övergivna fordon/fordonsvrak
inkommer vissa ärenden till Miljöförvaltningen och handläggs då i den utsträckning
detta går enligt förvaltningens upprättade rutin för nedskräpningsärenden. De senaste
åren har antalet inkomna skrotbilsärenden uppgått till 2-4 stycken/år.
Miljöförvaltningen har i dessa fall möjlighet att agera utifrån miljöbalken om risk för
miljöskada föreligger.
Miljöbalken som verktyg för att hantera övergivna fordon/fordonsvrak är dock ofta
trubbigt och tidskrävande. När ett ärende inkommer informerar Miljöförvaltningen
fastighetsägaren om att kontakta bilägaren och/eller Kronofogden samt att ta kontakt
med Tekniska förvaltningen för bortforsling av fordonet. Informationen ges till
fastighetsägaren via telefon eller genom att Miljöförvaltningen skickar en skrivelse.
Därefter väntar förvaltningen på återkoppling om att fordonet blivit bortforslat. I
vissa fall kan förvaltningens miljöinspektörer behöva åka ut och kontrollera att det
övergivna fordonet/fordonsvraket har blivit flyttat och bedöma om sanering av
marken behöver ske.
I de fall som övergivna fordon/fordonsvrak inte blir flyttade kan Miljöförvaltningen
enligt miljöbalken förelägga antingen fordonsägaren eller fastighetsägaren att se till att
fordonet flyttas, vilket är en tidskrävande process. I ett första steg måste beslutet först
kommuniceras till verksamhetsutövaren, därefter ska verksamhetsutövaren få
möjlighet att yttra sig över kommande beslut. Kommuniceringstiden är normalt 10 -14
dagar. När kommuniceringstiden har gått ut fattas ett beslut som kan överklagas inom
tre veckor. Miljöförvaltningen måste då vänta ut överklagningstiden för att kunna
kontrollera att fordonet är flyttat. Det finns stor risk att framförallt fastighetsägaren
överklagar beslutet om denne inte anser sig vara kostnadsansvarig att flytta fordonet
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eftersom det har blivit lämnat på dennes mark utan godkännande. Förelägger
Miljöförvaltningen fordonsägaren finns det risk att det övergivna
fordonet/fordonsvraket inte alls blir flyttat eftersom ägaren kan vara svår att få tag på
eller väljer att inte följa beslutet. Blir inte fordonet flyttat kan förvaltningen förena
beslutet med ett vite, det innebär ny kommuniceringstid, överklagningstid samt tid för
att ansöka om utdömande om vite hos Mark- och miljödomstolen vilket ofta är
tidskrävande. Detta innebär att det kan ta månader innan fordonet flyttas och under
tiden detta sker finns det risk för att miljön tar skada samt att skada för djur och
människor kan uppstå.
För att minska föroreningsskada och för att det inte ska se nedskräpat ut på platsen är
Miljöförvaltningen i den här processen helt beroende av att den person som blivit
förelagd att flytta fordonet gör det skyndsamt. Miljöförvaltningen har en möjlighet
att, enligt 26 kap 18 § MB vidta rättelse på felandes bekostnad, vid risk för allvarliga
skador eller om det finns särskilda skäl. Att vidta rättelse på den felandes bekostnad
ska dock användas som en sista utväg. Detta innebär att det kan dröja lång tid innan
tillsynsmyndigheten kan fatta ett sådant beslut, dessutom ska det motiveras utifrån att
det finns risk för allvarliga skador. Därefter behöver förvaltningen ta kontakt med
Tekniska förvaltningen som har befogenheter att flytta det övergivna
fordonet/fordonsvraket enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Vill
kommunen ta fram en effektiv lösning av situationen så är det en omväg att ta det via
miljöbalken. Detta resonemang stöds även av Naturvårdsverkets som menar att
ingripanden med stöd av miljöbalken vid situationer där fordon kan skada växt- och
djurliv eller naturmiljön inte är lika effektiva och snabbt som behovet kräver och
avråder därför mot detta som lösning.
För att få till en mer skyndsam flyttning av fordon och fordonsvrak så är Lag
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) samt Förordning (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall (FFF) en mer effektiv lagstiftning att använda sig av. Till skillnad från
Miljöbalken finns det möjligheter i denna lagstiftning att för en myndighet agera
gentemot fordonsägaren utan att denne behöver vara aktivt involverad i processen att
flytta det övergivna fordonet/fordonsvraket.
I Borås stad är det Tekniska förvaltningen som har delegation att agera utefter LFF
och FFF vilket innebär att de kan klassa, flytta och skrota bilvrak, detta framgår av
delegationsbeslut för tekniska nämnden (2017-12-27, se punkt 9, reviderad 2018-0125). Dessa lagar möjliggör ett snabbt och smidigt verkställande vid bortforsling och
skrotning av övergivna fordon/fordonsvrak. Tekniska förvaltningen kan flytta ett
fordon omgående när den väl blivit klassad som fordonsvrak. Klassningen görs
baserat på fordonets uppskattade värde och skick. När det gäller fordon i naturen, kan
de oftast klassas som fordonsvrak.
Kan inte fordonet klassas som ett fordonsvrak sker en längre process innan
bortforsling. I detta fall får fordonet flyttas, enligt LFF, först efter att fordonet varit
parkerat minst 7 dygn på annans mark, samt efter att markägaren har underrättat
fordonsägaren. Kan inte fordonsägaren nås får flyttning ske först 30 dagar efter
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kontaktförsök. Upp till 30 dagar är ett snabbt tillvägagångsätt i jämförelse med
miljöbalkens verktyg där det kan ta månader innan en flytt är möjlig och då måste det
ändå gå via Tekniska förvaltningen i slutändan eftersom Miljöförvaltningen inte kan
agera utefter LFF och FFF.
Tillsyn enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
(GRL) kan också bli aktuellt i ärenden som gäller fordonsvrak. Lagen syftar till att
kommunen ska ansvara för de allmänna platser som är redovisade i detaljplanen och
för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska se till att sådana platser hålls i ett
sådant skicka att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de
krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga
omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Det
innebär att den myndighet som ska utöva tillsyn enligt lagen kan förelägga kommunen
om att städa upp exempelvis övergivna fordon/fordonsvrak dit allmänheten har
tillträde. Tillsynen syftar dock inte till direkta miljö- och hälsoolägenheter som i övrigt
ankommer på Miljö- och konsumentnämnden, utan det blir mer av en estetisk
bedömning varför tillsynen troligtvis ligger på Samhällsbyggnadsnämnden att utöva.
Att Miljö- och konsumentnämnden skulle utöva tillsynen enligt GRL framgår inte
heller i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen anser att ansvaret för tillsyn i
enlighet med GRL bör klargöras inom kommunen men oavsett vilken nämnd som
har delegation på tillsynen vore det ineffektivt att lösa fordonsvraksfrågan via GRL,
detta då det återigen behöver gå via Tekniska förvaltningen i slutändan för att de kan
klassa och flytta fordon enligt LFF och FFF.
Förutom lagar finns även den kommunala föreskriften om avfallshantering (560:1) som
berör ansvaret för skrotbilar i Borås Stad. I 2 kap 1 § står det att ”Borås Energi och
Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i nedskräpningsärenden
samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden eller Tekniska nämnden.”
Miljöförvaltningen tolkar och bedömer här att respektive förvaltning bör ansvara för
vad man har rådighet över att fatta beslut om. Miljöförvaltningen bedömer därför att
myndighetsbeslut som gäller nedskräpningsärenden ska fattas av Miljö- och
konsumentnämnden eftersom nämnden har delegation på att fatta beslut baserat på
miljöbalken. Miljöförvaltningen har även utarbetade rutiner gällande att hantera
nedskräpningsärenden. Tekniska förvaltningen har delegation på LFF och FFF som
gör det möjligt för dem att fatta myndighetsbeslut gällande övergivna
fordon/fordonsvrak. De har även utarbetade rutiner för att hantera fordonsrelaterade
ärenden. Miljöförvaltningen tolkar därav avfallsföreskriften som att Tekniska
förvaltningen ska handlägga myndighetsbeslut vad gäller övergivna
fordon/fordonsvrak.
Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) har ett avtal med Borås Stad att handha
bortforsling av avfall/skrot på privatägd och kommunal mark (KS Beslut § 148
2009/KS0164 439). Vid ett nedskräpningsärende som gäller skrotbilar kan BEMAB
dock inte besluta att bortforsla övergivna fordon/fordonsvrak då BEMAB, precis
som Miljöförvaltningen, inte har mandat att flytta eller klassa fordonsvrak.
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Möjligheten att klassa fordon som fordonsvrak samt tillämpa flyttning av dessa har,
som nämnts innan, endast Tekniska förvaltningen. För att göra uppdraget tydligare
kan det vara bra om det framgår i en nämnds reglemente att nämnden ansvarar för
uppgifter som återfinns i Borås Stads föreskrift om avfallshantering (560:1).
Föreskrifter om avfallshantering (560:1) 2 kap 1 § fastställer inte, om den insamling av
bilvrak som uppdraget anger, ska omfatta privat och/eller kommunal mark. Däremot
anges det i beslutet från KS § 148 2009/KS0164 439 att BEMAB som en följd av
avfallsföreskriften ska handha bortstädning av avfall/skrot på privatägd mark.
Eftersom det inte heller specificeras om det endast är privatägd mark dit allmänheten
har tillträde så får det antas att det gäller all privatägd mark oavsett om allmänheten
har tillträde till marken eller ej. Miljöförvaltningen gör därför bedömningen att de
uppdrag som omnämns i stadens avfallsföreskrift ska omfatta både privat och
kommunal mark.
Tekniska förvaltningen har enligt lag ingen skyldighet att flytta fordon på privat mark,
det anges heller inte i förvaltningens reglemente att de ska flytta fordon på privat
mark, däremot finns uppdraget enligt avfallsföreskriften. Miljöförvaltningens
bedömning är därför att Tekniska förvaltningens uppdrag även gäller att hantera
ärenden som berör privatägd mark vad gäller fordon/fordonsvrak där de, enligt
uppdrag från Kommunfullmäktige, kan ta hjälp av BEMAB. Om det inte är
Kommunfullmäktiges mening att det ska tolkas på det sättet så behöver det
förtydligas.
Var tas kostnaden för åtgärd?
Bilägaren ska enligt 7 § samt 13 § Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall i första
hand stå för kostnaden av flyttning av fordon. I många fall är detta dock inte möjligt;
Antingen för att bilägaren inte går att finna, eller för att denne många gånger står
utanför samhället och inte har medel att bekosta bortforslingen. Kan inte Tekniska
förvaltningen finna en bilägare som kan betala för bortforsling ställs fastighetsägaren
som kostnadsansvarig. När någon är villig att ikläda sig kostnaden kan Tekniska forsla
bort övergivna fordonet/fordonsvraket.
Grundkostnaden för hantering av fordon är idag 1300 kr, vilket innefattar
bortforsling och dokumentation. På detta tillkommer administrativa kostnader samt
kostnader för uppställning om fordonet ej ska skrotas direkt, för närvarande en
kostnad på 25 kr/dygnet. Av de runt 150-200 skrotbilsärenden som Tekniska
förvaltningen årligen får in, berör ungefär 1-5 känslig mark och färre än 10 på privat
naturmark.
I nuläget anser Tekniska förvaltningen att de har en budget för att hantera övergivna
fordon/fordonsvrak på kommunal mark men inte för privat mark
Naturvårdsverket har i sin redovisning till regeringen, ”Uttjänta bilar och miljön”
bedömt att kommunens hämtning av fordonsvrak på privat mark sker med stöd av 7
§ 1 st LFF jämfört med 2 § 7p FFF och att betalningsansvaret då faller på kommunen
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enligt huvudregeln i 7 § 3st LFF. Oavsett vem som anmält fordonsvraket, i den mån
det inte går att identifiera och hitta fordonets ägare.
Om kostnaden för hantering och bortforsling av fordon i natur och känsliga områden
skulle bäras av Borås Stad, skulle det innebära att dessa kan flyttas omgående. Detta
skulle minska risken för spridning av föroreningar till omgivande mark och vatten, då
fordonets bortforsling inte behöver vänta ut processen att någon ikläder sig
kostnaden.
Vilka risker finns det för miljön då bilar lämnas kvar i naturen
Skrotbilar i naturen är förenade med särskilda risker. Miljö- och hälsoskadliga ämnen
riskerar här att förorena omgivande mark och vatten. Ämnen som exempelvis bly,
kvicksilver, oljor och andra vätskor kan vara långlivade och stanna kvar i marken
och/eller lagras i växter och organismer. Det är därför viktigt att hantering av
övergivna fordon/fordonsvrak i naturen sker på rätt sätt och skyndsamt, för att
förhindra en spridning och/eller ackumulering av dessa miljöfarliga ämnen.
Miljöförvaltningen anser att de risker som är förenade med övergivna
fordon/fordonsvrak i naturen är särskilt viktiga att agera på när det berör känsliga
mark- och vattenområden, exempelvis inom vattenskyddsområden. Ärendet ska då ha
hög prioritet och handläggas skyndsamt och effektivt. Sanering av mark och vatten är
kostnadskrävande och överstiger kostnaden för bortforsling. Kostnaden för sanering
beror på typ av förorening och omfattning.
Utöver de direkta miljömässiga effekterna som sker när onaturliga ämnen sprids i
naturen, tillkommer även andra risker. Problemet med övergivna fordon/fordonsvrak
rymmer ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som alla måste beaktas.
Nedskräpning och skräpiga miljöer kan uppfattas som otrevliga och otrygga och
studier visar dessutom att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som
leder till ytterligare nedskräpning och andra problem med skadegörelse. Att tidigt
forsla bort ett övergivet fordon/fordonsvrak kan därför motverka dessa medföljande
konsekvenser.
Slutsats
Sammanfattningsvis har förvaltningarna kommit fram till att lagstiftningen är
svårtolkad och att det inte har varit tydligt vilken förvaltning som har det
övergripande ansvaret för att hantera övergivna fordon/fordonsvrak i naturen.
Otydligheten beror troligtvis på att det finns olika lagstiftningar som kan vara
tillämpliga samtidigt och där delegationen på att agera utefter lagstiftningarna är
utportionerade på olika förvaltningar. Även om det är möjligt att agera utefter
miljöbalken och lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning så
anser Miljöförvaltningen att det är ineffektivt att använda sig av de lagstiftningarna
om syftet är att få bort fordonsvraket skyndsamt från exempelvis ett känsligt område.
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Att i stället agera utefter lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) samt
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) är ett betydligt mer
tidseffektivt sätt.
Eftersom det är Tekniska förvaltningen som har delegation på LFF och FFF anser
Miljöförvaltningen det som motiverat att alla fordonsärenden går direkt via Tekniska
förvaltningen. Detta skulle innebära att alla övergivna fordon/fordonsvrak i Borås
stad, både på kommunal mark och privatägd mark, i första hand ska handläggas och
verkställas av Tekniska förvaltningen.
Intentionen är att Miljöförvaltningen fortfarande ska ha en inblandning vid
fordonsärenden inom känslig mark och naturmark. Förvaltningen ska då underrättas
av Tekniska förvaltningen för att göra en miljöbedömning samt utreda eventuella
saneringsbehov.
Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen på detta sätt sparar kommunen tid och
resurser då ärenden inte går mellan olika instanser och handläggare. Detta
tillvägagångssätt resulterar även i en mindre risk för föroreningar då övergivna
fordon/fordonsvrak kan flyttas snabbare.

Agneta Sander
Miljöchef

Anthoula Papakosta
Miljöinspektör

Sofia Törnqvist
Miljöinspektör

Bilaga
Initiativärende § 190
KS Beslut § 148 2009/KS0164 439
Delegationsbestämmelser för Tekniska nämnden

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

MISSIV

1(1)

Datum

Instans

2019-01-11

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00912 1.3.1.1

Remiss: Utredning om ansvar för fordonsvrak i
naturen.

Remissinstanser
1. Tekniska nämnden
2. Borås Energi och Miljö AB
Miljö- och konsumentnämnden har lämnat in en utredning till
Kommunstyrelsen om ansvar för fordonsvrak i naturen. Då förslaget även
berör er vill Kommunstyrelsen ha in nämndens/bolagets yttrande kring
förslaget.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-02-28.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00912 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Kristina Sköld
Handläggare
0734328450

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Alf Iwarson
Handläggare
033 357455

1(2)

Datum

Instans

2019-03-28

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00149 3.3.6.6

Svar på skrivelse från Sjömarkens vägförening
angående väg 1761
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna svar till Sjömarkens vägförening enligt
upprättad skrivelse.
Ärendet i sin helhet
Sjömarkens vägförening har inkommit med skrivelse rörande trafiksituationen
längs väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken :


Trafik från väg 27 leds inte via väg 180 mot Alingsås till följd av att
skyltsättning saknas



Begäran om förbud mot tung trafik längs väg 1761



Begäran om åtgärder tills ny sträckning av väg 180 mellan Viared och
Sandhult byggs



Fartdämpande åtgärder och sänkt hastighet till 40 km/h

Väg 1761 är en statlig väg där Trafikverket/Länsstyrelsen har beslutsmandat för
flertalet frågeställningar. Tekniska nämnden kan fatta beslut om hastigheten
inom tätort efter yttranden från Trafikverket och polismyndigheten.
I allt väsentligt har Trafikverket lämnat svar i de frågor vägföreningen har ställt.
För att erhålla lägre hastighet på sträckan är utförande av fysiska åtgärder det
mest effektiva sättet. Trafikverket kommer enligt lämnat svar att se över
hastighetsdämpande åtgärder och föreslå förbättringar. Tekniska nämnden
förutsätter att detta arbete sker i dialog med Tekniska förvaltningen såsom
tidigare gjorts och att lämplig skyltsättning av hastigheten bestäms inom ramen
för detta arbete.
Beslutsunderlag
1. E-post, 2019-02-28
2. Trafikverkets svar, 2019-03-08

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutet expedieras till
1. Hans Borgö , hans@borgo.se
2. Ulf Landegren, ulf.l@ndgren.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Hans Borgö <hans@borgo.se>
den 28 februari 2019 16:07
Tekniska Förvaltningen
'Ulf Landegren'
Väg 1761 Sjömarken

Sjömarken 28/2 2019
Till Tekniska nämnden!
Vänligen bekräfta att ni har mottagit och diariefört nedanstående ansökan.
Hej!
Trafiksituationen på väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken är inte längre hållbar. Fordon och hastighet har
ökat i och med att väg 27 nu ansluter till Viared. Trafikanter från Småland och Halland leds via GPS
genom Sjömarken istället för att ta väg 180 genom Borås. Tung trafik från Viareds industriområde
använder väg 1761 för att ta sig norr om Borås. Nu när Viareds industriområde växer för varje år kommer
trafiken att bli mer intensiv.
Trafikverket har tillsammans med Borås kommun besökt oss i Sjömarken för att på plats se hur
förhållandet är. På sträckan mellan Göteborgsvägen och Skärkhultsvägen som är ca 1700 meter finns 77
fastigheter som har utfart mot Alingsåsvägen. På samma sträcka är det 19 anslutningsvägar. Många av
fastigheterna kräver att de boende måste backa ut eller in sitt fordon för att komma till sin bostad.
Alingsåsvägen är en smal omodern väg som är utformad med branta backar och snäva kurvor med skymd
sikt. Här byggs varje år fler villor intill vägen samtidigt som fler använder vägen för genomfart för att ta
sig norr om Borås och då spara några km. Trafikanter både boende i närområdet och de som enbart
använder vägarna för genomfartstrafik tar inte hänsyn och förstår inte att Alingsåsvägen är utformad
som en villaväg utan mittmarkering och är inte lämplig för tung genomfartstrafik. Trafikmätning som
gjordes i maj 2018 visar att 81 % kör för fort med en medelhastighet av 68 km där maxfarten är 108 km.
Här krävs åtgärder för att hjälpa trafikanterna att ta hänsyn och anpassa farten.
I våra kontakter med Trafikverket försöker de att lägga över ansvar, problemlösningar och kostnader på
Borås kommun och Västra Götalandsregionen. Skriver därför detta till Borås Kommun. Räknar med att få
svar och stöd i den situationen som har uppstått.
Fram tills den nya tvärförbindelsen mellan Viared och Sandhult blir klar måste åtgärder vidtas för att vi
skall ha en dräglig boendemiljö i Sjömarken.
Vi har förslag och ansöker från Borås kommun med följande åtgärder på väg 1761 Alingsåsvägen genom
Sjömarken.
Sänka hastigheten till 40 km och där med även bygga hastighetsreducerade markeringar.

Hälsningar
Sjömarkens vägförening
Hans Borgö
Alingsåsvägen 52
51842 Sjömarken
0763-227051

Ulf Landegren
Ordförande
ulf.l@ndegren.se
0706-061669
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Hans Borgö

Förbättringsåtgärder på väg 1761 i Sjömarken
Hej Hans!
Jag har tagit emot din skrivelse gällande förbättringsåtgärder på väg 1761 i Sjömarken.
Jag vill börja med att be om ursäkt för en lite längre handläggning än vårt aviserade mål. Detta
beror på ett högre antal inkomna ärenden i regionen i kombination med semestrar och
sjukfrånvaro hos nyckelpersoner som berörs av detta ärende. Vi har haft löpande interna
diskussioner under hela handläggningstiden.
Du har frågat om att tidigarelägga byggande av en tvärförbindelse mellan Viared och Sandhult.
Trafikverket får, som du tidigare informerats om, sina direktiv för trafiksäkerhetsåtgärder och
medel för dessa från Västra Götalandsregionen, via Regional plan för transportinfrastruktur.
Trafikverkets uppdrag är sedan att följa den regionala planen, alltså beslutar inte Trafikverket var
eller när dessa åtgärder ska genomföras.
Du har även frågor angående bärighetsklassningen på Symfonigatan. Eftersom Symfonigatan är en
kommunal väg är det Borås kommun som avgör vilken klassning det ska vara på vägen.
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I frågor rörande förbud mot tung genomfartstrafik är det Länsstyrelsen som beslutar och
Trafikverket är endast remissinstans. Av den anledningen råder vi dig att ta kontakt med
Länsstyrelsen angående din fråga om förändring av förbud.
Kompletterande vägvisning i Viaredsrondellen är beställd. Detta eftersom vi fått flera önskemål om
vägvisning till väg 42 och väg 180. Allt fick inte plats på befintlig portal utan i portalen blev det
endast vägvisning mot väg 180. Det kommer en ny skyltning på påfartsbenet för väg 40, 42 och 180.
Detta kommer förhoppningsvis att minska andelen tung trafik som tar vägen genom Sjömarken.
Vi har, i samband med ditt ärende, utfört trafikmätningar på tre platser på väg 1761 genom
Sjömarken. Mätningarna utfördes i november 2018 och har skickats till dig tidigare. Vid den
nordligaste mätningen, norr om Önderedsvägen, var medelhastigheten 51 km/h och 85 percentil
57 km/h. Det gjordes även en mätning strax norr om Alingsåsvägen, där var snitthastigheten
46 km/h och 85 percentil 52 km/h. Den tredje mätningen gjordes norr om Slåttervägen, där var
medelhastigheten 44 km/h och 85 percentil 52 km/h. Med 85 percentil avses att 85 procent av
bilarna har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet.

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge
Besöksadress:
Vikingsgatan 2-4, Göteborg

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Tomas Bergbom
Direkt: +46 10-123 59 87
tomas.bergbom@trafikverket.se
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Även om medelhastigheten inte överskrids så mycket, enligt dessa mätningar, finns andra
anledningar till att utföra åtgärder på sträckan då det är flera utfarter som ansluter till vägen och
sikten är begränsad. Vi kommer att anlita en konsult som ska se över de hastighetsdämpande
åtgärderna som finns idag och föreslå förbättringar.
Du har även skickat uppföljande frågor kring de hastighetsmätningar som Nada Dawid skickade till
dig i december. Det går att fördela på MC, lastbil och lastbil med släp (inte moped och cykel) samt
att ta fram högsta hastighet. För att besvara dessa frågor behöver vi konsultera våra trafikmätningsexperter. Vi återkommer till dig så fort vi fått ett svar.

Med vänlig hälsning

Tomas Bergbom
Planering
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Datum

Instans

2019-03-28

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00072 1.1.3.25

Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432

Remiss: Förslag till revidering av nämndens
reglemente och det gemensamma reglementet.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker förslag till revidering av nämndens reglemente
och det gemensamma reglementet.
Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden har fått förslag till revidering av nämndens reglemente och
det gemensamma reglementet på remiss. Tekniska förvaltningen tillsammans
med övriga nämnder har sedan tidigare fått ärendet på förvaltningsremiss.
Eventuella synpunkter har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar
som gjorts finns motiverade i förslagen till nämnden.
Tekniska nämnden har inget att erinra förslag till revidering av nämndens
reglemente och det gemensamma reglementet.
Beslutsunderlag
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen
2. Reglemente för Tekniska nämnden
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2019-02-01

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i
samband med ny mandatperiod

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Kulturnämnden
5. Individ- och familjeomsorgsnämnden
6. Sociala omsorgsnämnden
7. Överförmyndarnämnden
8. Vård- och äldrenämnden
9. Lokalförsörjningsnämnden
10. Miljö- och konsumentnämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Servicenämnden
13. Tekniska nämnden
14. Grundskolenämnden
15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
16. Stadsrevisionen
17. Valnämnden
Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det
gemensamma reglementet för hantering i nämnden.
Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka
har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns
motiverade i förslagen till nämnden.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i
förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina
Sköld.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019 -03-29.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Kristina Sköld
Organisationsutredare
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
i Borås Stad
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen.
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser
i kommunen.
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv.

Uppgifter
2 § Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden.

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

6 § Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

8 § Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser
kommunens samlade intresse. Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen
har i det gemensamma ägardirektivet.

9 § E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

Arbetsformer
10 § Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden
för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig,
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

13 § Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta
i överläggningarna.
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

15 § Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas
uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

21 § Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

23 § Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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24 § Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Reglemente för Borås Stads Tekniska nämnden
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Gäller från och med: 20XX-XX-XX
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt
iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och
utsmyckning samt ianspråktagande).
 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor
till och från daglig verksamhet.
 Planering och samordning av skolskjutsar.
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

§ 2 Verksamhet och uppdrag
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning,
bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält.
 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande
vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar.
 Beredning av avgifter för gatukostnad.
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande
till Trafikverket och Länsstyrelsen.
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I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande
kommunens planläggning och fastighetsbildning.
Skötsel av Borås Stads naturreservat.
Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
Kalkning av sjöar och våtmarker.
Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
Skötsel av Borås Stads lekplatser.
Vattendrag, underhåll och rensning.

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

2019-03-28
Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432

Sida

1(2)

Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00002

Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Underrättelse inför antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1
m.fl., Borås Stad
Dnr 2019-00120
2. Kulturnämndens beslut 2019-02-25 samt bilagor om Färdigställande av
Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 2019
Dnr 2019-00150
3. Lagakrafthandlingar för ändring genom tillägg av detaljplaner för
Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 11 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo
21, Borås stad
Dnr 2019-00165
4. Underrättelse efter antagande för detaljplan för Tullen, Lyran 4, Borås
Stad
Dnr 2019-00175
5. Godkännande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl., Borås Stad
Dnr 2019-00120
6. Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrmalm, Norrmalm
11 m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad
Dnr 2019-00188
7. Lagakrafthandlingar för detaljplan för Sörmarken. Hulta 41 och
Svensgärde 12, Bultastensparken, Borås stad
Dnr 2019-00201

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

tekniska@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

8. Vikariatsförordnande för Kent Claesson som Tf Avdelningschef på
Park- och skogsavdelningen under tiden 2019-03-18—03-27

9. Protokoll från Tekniska nämndens Presidiemöte 2019-02-12
10. Protokoll från Tekniska nämnden 2019-02-21

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

DELEGATIONSBESLUT
Datum

2019-03-28
Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432

Sida

1(2)

Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00003 1.1.3.1

Redovisning av delegationer
Tekniska nämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Upphandling
Förhandlingsupphandlat:
Objekt
Entreprenör
Lilla Brogatan,
Servicekontoret
ombyggnad av gatan,
Etapp 2

Färdtjänst januari 2019
Överklaganden färdtjänst och
riksfärdtjänst
Beviljad färdtjänst
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst

Summa
5 344 580 kronor
(exkl. moms)

0 st

90 st
32 st enstaka resor och generella
beslut.
Beslut om återkallande av tillstånd till 0 st
riksfärdtjänst
Totalt antal beviljade tillstånd
122 st
(färdtjänst och riksfärdtjänst)

Markupplåtelser
Delegation nr 30-73 , 2019
Trafikärenden
Lokala trafikföreskrifter

Nr 9-17/2019

Tillf Parkeringstillstånd

Nr 48-83/2019

Tillf lokala trafikföreskrifter

Nr 3-6/2019

Handikapptillstånd

Nr 11-25/2019
(varav 3 st avslag, 12 st nya/förlängning )

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

tekniska@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag

Nr 8-10/2019

Dispenser

Nr 2/2019

Boendeparkering, Villastaden

Nr 2/2019 (11 st)

Boendeparkering, Lugnet

Nr 2/2019 (8 st)

Boendeparkering, Östermalm

Nr 2/2019 (3 st)

Boendeparkering, Salängen

Nr 2/2019 (1 st)

Ny eller ändrad utfart

Nr 1/2019

SUMMA:

73 st

Samhällsbyggnadsärenden
Granskning av förslag till detaljplan
för Lugnet del av Innerstaden 1:3,
Nötskrikan, Borås Stad

Delegation nr 1, 2019

Gansking av förslag till detaljplan för
del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. – Räfseryd, Borås Stad

Delegation nr 2, 2019

Diverse ärenden
Beslut om utlämnande av allmän handling 2019-02-18

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

