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Sida 
1(18) 

2020-12-16  
Instans 
Tekniska nämnden 

Plats och tid: Rosmaringången 3, Borås, samt via Microsoft Teams, onsdagen den 16 december 2020 kl 13:00-
16:30 (ajournering kl. 16:00 – 16:10). 

Ledamöter  
 Jan Idehed (C), Ordförande 

Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande 
Maria Hanafi (S) ersätter Ulf Samuelsson (S) 
Jan Hyllstam (L) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Saveta Olsén (M) 
Harald Finlöf (KD) 
Olle Engström (SD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare 
Susanne Andreasson (S) 
Abdullahi Hassan (S) 
Ulf Landegren (C) 
Andreas Tammjärv (M) 
Katja Lecznar (M) 
Jonathan Tellbe (KD) 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningschef 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen 
Sara Wingren, ekonomichef 
Jessika Olausson, HR-chef 
Michael Dahlander, enhetschef § 143 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt SBF § 148 
Paulina Bredberg, planarkitekt SBF § 148 
Felix Lorentzon, planarkitekt SBF § 148 
Emma Gouliavera Björlin, IT/GIS-samordnare §§ 148-149 
Henrik Yrlid, nämndsekreterare 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum via digital signering, 2020-12-21 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 22 december 2020 

Paragrafer §§ 140-152 
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Underskrifter 

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

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

Justerare  ..........................................................................  
 Bo-Göran Gunnarsson 
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Ärendelista 
§ 140 Dnr TEN 19323 

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

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

Tekniska förvaltningen informerar ....................................................... 6 
§ 143 Dnr TEN 2020-00797 2.5.1.1 

Nytt driftavtal för Centralorten.............................................................. 7 
§ 144 Dnr TEN 2020-00622 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning november 2020 ................................................... 8 
§ 145 Dnr TEN 2020-00624 1.2.4.1 

Reviderad Budget 2021 ....................................................................... 9 
§ 146 Dnr TEN 2020-00626 2.6.4.0 

Lokalbehovsplan 2022-2024 ............................................................. 11 
§ 147 Dnr TEN 2020-00724 3.2.1.4 

Information om Trädplanen ............................................................... 12 
§ 148 Dnr TEN 2020-00708 3.1.1.2 

Yttrande över remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken ... 13 
§ 149 Dnr TEN 2020-00719 1.1.4.0 

Yttrande över remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås stad ......... 14 
§ 150 Dnr TEN 2020-00800 3.2.1.4 

Delegering av beslut "Svar på Remiss Regional Handlingsplan för 
friluftsliv i Västra Götalands län" ........................................................ 15 

§ 151 Dnr TEN 2020-00619 1.1.3.1 
Anmälningsärenden .......................................................................... 16 

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



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(18) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 140   

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bo-Göran Gunnarsson 
(MP) med Saveta Olsén (M) som ersättare. Justeringen äger rum via digital 
signering 2020-12-21 

Sammanfattning av ärendet 
Val av justerande ledamot och dennes ersättare. 
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§ 141   

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns med tillägg av nytt ärende Delegering av 
beslut "Svar på Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands 
län", samt tillägg av två tilläggsförslag till ärende § 145, Reviderad Budget 2021. 

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

Tekniska förvaltningen informerar  

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Magnus Palm informerar om introduktion för ny 
nämndsekreterare Henrik Yrlid som går parallellt med Malin Grahmstad till och 
med januari.  
Förvaltningschefen informerar vidare om Coronas påverkan inom 
förvaltningen och att distansarbetet kommer fortsätta hela januari ut som det 
ser ut nu. 
Förvaltningschefen lämnar slutligen information om utbildning för politiker 
inom social hållbarhet 

HR-chef Jessika Olausson informerar om kompetensförsörjningsplanen som 
ledningsgruppen har gått igenom och upprättat. 

Ekonomichef Sara Wingren informerar om återrapportering av åtgärder 
efterrevisionens granskning av taxor & avgifter, samt informerar om Tekniska 
förvaltningens arbete med Välfärdsbokslutet 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om AKEA. 

Avdelningschef Alf Iwarson uppdaterar även om tidigare information från 
förvaltningen: 

Gällande Tunneln i Fristad har det gjorts en påstötning på Trafikverket men 
inte fått något svar, kontakt ska tas med deras chef för att få besked i ärendet. 

När det gäller Sjömarken och fartdämpande åtgärder har kontakt med 
Trafikverket avseende ett möte tagits och de har meddelat att de inte hinner 
innan jul.  

Gula skolans trafiksituation ske ses över vid nästa spårbyte. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om Remiss Regional 
Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. Läggs till som nytt ärende se § 150. 
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§ 143 Dnr TEN 2020-00797 2.5.1.1 

Nytt driftavtal för Centralorten 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utse Servicekontoret till entreprenör för Drifts- 
och underhållsentreprenad av trafikytor, belysning m.m. inom Borås Centralort 
i enlighet med avlämnat anbud 2020-05-20 med komplettering enligt PM01 
2020-12-07.  

Paragrafen justeras omedelbart (Separat protokoll biläggs).    

Sammanfattning av ärendet 
Förfrågningsunderlag för drift- och underhållsentreprenad för trafikytor, 
belysning m.m. inom centralorten i Borås stad översändes 2020-04-20 till 
Servicekontoret. 

Anbud inkom 2020-05-20 varefter förhandling har genomförts.  

Överenskommelse om kontraktsvillkoren har träffats med komplettering enligt 
PM01 2020-12-07 till tidigare avlämnat anbud. 

Tekniska nämnden beslutar att till entreprenör för Drifts- och 
underhållsentreprenad av trafikytor, belysning m.m. inom Borås centralort utse 
Servicekontoret enligt de villkor som efter förhandling framgår av anbud från 
2020-05-20 med komplettering enligt PM01 2020-12-07.  

Beslutsunderlag 
1. Anbud 2020-05-20 och PM01 2020-12-07 
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§ 144 Dnr TEN 2020-00622 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning november 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 december redogjort för det 
ekonomiska resultatet per november 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi november 2020 
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§ 145 Dnr TEN 2020-00624 1.2.4.1 

Reviderad Budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2021 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar 
stad som boråsarna känner sig stolta över. Detta görs bland annat genom att 
skapa trivsamma utemiljöer och attraktiva mötesplatser, såväl som en väl 
fungerande infrastruktur. Nämnden svarar för många olika uppgifter såsom 
drift av gator och gång- och cykelvägar, certifierad skogsförvaltning, frågor om 
jakt och fiske, kalkning av försurade vattendrag, beredning av arbete för 
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt erbjuder en hög nivå på skol- 
och färdtjänstresor. Allt arbete utförs för att människor ska trivas i staden, både 
nu och i framtiden. 

Verksamheternas budgetar är anslagsmässigt indelade i två ramar; ”Väghållning, 
skog, parker mm” samt ”Persontransporter”. Totalt uppgår tilldelat 
kommunbidrag år 2021 till 235 350 tkr (158 200 tkr respektive 77 150 tkr). 

I budget 2021:2 har Tekniska nämnden erhållit samma kommunbidrag för 
ramen Persontransport, således har ingen justering gjorts. 

Tekniska nämnden har för ramen ”Väghållning, skog, parker mm” tilldelats ett 
ökat kommunbidrag med 1,3 mnkr för ökade skötselytor och försköning av 
staden och dess ytterområden. Samtidigt har ett effektiviseringskrav om 1,5 
mnkr lagts på samma ram vilket innebär en nettosänkning på 250 tkr jämfört 
med budget 2021:1. Effektiviseringen har fördelats procentuellt mellan 
verksamheterna inom ramen.  

Tekniska nämnden har erhållit kompensation i budget 2021:2 för 
dagvattentaxan för Borås Energi och Miljö AB om 900 tkr.  

Nämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 72 500 tkr. Flera utav 
investeringarna löper över mer än ett kalenderår. Först efter att 2020 års 
bokslut blir klar framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas 
över till 2021. Förändringar gentemot budget 2021:1 framgår av bilaga 1 och 2.  

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021_2 
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Förslag   
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår att nämnden fastställer upprättat förslag till 
budget för år 2021 och översänder densamma till Kommunstyrelsen, och finner 
att Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget. 

Olle Engström (SD) lämnar tilläggsyrkanden till Budget 2021:2 från 
Sverigedemokraterna.  

Ordförande Jan Idehed (C) föreslår att nämnden avslår tilläggsyrkanden från 
Sverigedemokraterna och finner att Tekniska nämnden avslagit dessa 
tilläggsyrkanden. 

Jonathan Tellbe (KD) lämnar tilläggsförslag till budget 2021:2 från Moderaterna 
och Kristdemokraterna. 
 
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår att nämnden avslår tilläggsförslaget från 
Moderaterna och Kristdemokraterna och finner att Tekniska nämnden avslagit 
tilläggsförslaget. 

Paul-Andre Safko (M) begär votering.  

Proposition   
Ordförande Jan Idehed (C) ställer proposition på bifall respektive avslag till 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag och finner sistnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  

Omröstning begärs och verkställs. Tekniska nämnden godkänner följande 
propositionsordning: Ja-röst för bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
tilläggsförslag, och nej-röst till ordförande Jan Ideheds (C) förslag till avslag. 

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen röstas ja av Olle Engström (SD), Harald Finlöf (KD), Saveta 
Olsén (M) och Paul-Andre Safko (M), samt nej av Bo-Göran Gunnarsson 
(MP), Jan Hyllstam (L), Maria Hanafi (S), Sead Omerovic (S) och Jan Idehed 
(C). 

Omröstningen utfaller med 4 Ja och 5 Nej: Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag avslås. 

Reservationer/protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget 
tilläggsförslag till budget 2021:2. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 
tilläggsyrkanden till budget 2021:2. 
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§ 146 Dnr TEN 2020-00626 2.6.4.0 

Lokalbehovsplan 2022-2024 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens lokalresursbehov 2022-2024 
och att översända den till lokalförsörjningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Planering för lokalresursplan pågår på lokalförsörjningsnämnden. Tekniska 
nämnden ska lämna in förvaltningens lokalbehov för 2022-2024. 

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka markant utifrån nuvarande 
byggnation. I Borås Stads förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket motsvarar ca 750 nya 
bostäder per år.   

För att klara av den expansion som sker i staden ser förvaltningen att man kan 
komma ha behov av fler anställda för att klara av att möta behovet av allt som 
ska ske kring byggnationer när det gäller gata, gång & cykelbanor samt 
parkmiljöerna.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan Tekniska nämnden 2022-2024 
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§ 147 Dnr TEN 2020-00724 3.2.1.4 

Information om Trädplanen 

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

Sammanfattning av ärendet 
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar nämnden om hur långt 
förvaltningen kommit med arbetet kring trädplanen samt vad som kvarstår. 
Informationen innefattar Trädplanens syfte och mål, vilka förvaltningar och 
bolag som berörs av trädplanen och vilka mål som kvarstår för tekniska 
förvaltningen att arbeta vidare med. Informationen innehåller också en kort 
omvärldsanalys hur andra svenska städer arbetar med olika typer av 
styrdokument för att bevara och utveckla sitt bestånd av stadsträd.  
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§ 148 Dnr TEN 2020-00708 3.1.1.2 

Yttrande över remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen. Tekniska nämnden ser 
mycket positivt till en sammanhängande park som går genom staden. Det kan 
bli en viktig korridor för både människor, djur och växter. En av tankarna med 
det nya parkstråket är att alla ska vilja vistas där. Det ska vara tryggt och 
tillgängligt. Det är en bra målsättning men olika delar av parken har olika 
förutsättningar. De olika delarna kan ha olika värde som gör att det inte ska 
vara samma mall överallt. 

Tekniska nämnden understryker samtidigt att ”Staden vid parken” är en viktig 
del av grönstrukturen men kan inte tas som ersättning för andra grönytor ”när 
staden växer och blir tätare”.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

Sammanställning av dialog med boråsare 
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§ 149 Dnr TEN 2020-00719 1.1.4.0 

Yttrande över remiss: Informationssäkerhetspolicy 
Borås stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Genom att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete 
möjliggörs att lagkrav följs, kritisk verksamhet upprätthålls, informationsläckage 
förhindras och förtroende för Borås Stads tjänster och varumärke skyddas. 
Likaså tydliggörs ansvar och roller i informationssäkerhetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag på Borås Stads informationssäkerhetspolicy 
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§ 150 Dnr TEN 2020-00800 3.2.1.4 

Delegering av beslut "Svar på Remiss Regional 
Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län" 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att svara på 
remissen från Länsstyrelsen Västra Götaland ”Regional Handlingsplan för 
friluftsliv i Västra Götalands län” å nämndens vägnar.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till regional 
handlingsplan för friluftslivet i länet. Utkastet på handlingsplanen är det första 
steget att försöka ge en nulägesbild och samla vilka åtgärder som behövs för att 
förverkliga friluftspolitiken i Västra Götalands län. För att få en helhetsbild över 
länets friluftsliv önskar Länsstyrelsen få Tekniska nämndens synpunkter och 
kompletterande förslag på synpunkter. På grund av kort svarstid kommer 
Kommunstyrelsen att samordna nämndernas svar. Svaret på remissen måste 
vara expedierad till Kommunstyrelsen senast 2021-01-22. Då Tekniska 
nämndens sammanträde i januari infaller 2021-01-27 behöver nämnden besluta 
att uppdra åt nämndens presidium att svara på remissen å nämndens vägnar 
enligt KL 6 kap 37§. Presidiet sammanträder 2021-01-19. På Tekniska 
nämndens sammanträde i januari kommer ärendet att redovisas.  
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§ 151 Dnr TEN 2020-00619 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26 § 406 Finansiering, Trafikplats Brodal. 
Dnr TEN 2020-00744 

Beslut om inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 
2022-2024. Dnr TEN 2020-00749 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23 Intern kontrollplan 2021.  
Dnr TEN 2020-00773 

Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-11-17 

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-11-24 
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§ 152 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut  

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

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingar  
Anbudsupphandlat: 
 
Entreprenör och avdelande av medel för GC-bana Kv Kamelian, nybyggnad av 
gångbro och gångväg   

Entreprenör Servicekontoret 

Summa 3 809 000 kronor (exkl. moms) 

Delegation 11/2020 

Entreprenör och avdelande av medel för GC-bana Kv Kamelian, nybyggnad av 
gångbro och gångväg 

Färdtjänst november, 2020 
Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst 0 st 

Beviljad färdtjänst 53 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 23 st enstaka resor och generella beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst 0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd (färdtjänst och riksfärdtjänst) 76 st 

Markupplåtelser  
Delegation nr 243-247/2020 

Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 42-50/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 118/2020 

Handikapptillstånd Nr 145-148/2020 (varav 1 st avslag, 3 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 39/2020 

Dispenser Nr 22-23/2020 
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