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 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 
  

Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde  
den 22 december 2016: 
 

 
 
§ 138 Upprop och val av justeringsmän och justering 
 
§ 139 Godkännande av föredragningslista 
 
§ 140 Tekniska förvaltningen informerar 
 
§ 141 Information om Distributionscentral, Anton Eriksson 
 
§ 142 Ekonomirapport november 2016 
  
§ 143 Internkontrollplan 2017/Riskanalys 
                
§ 144  Reviderad Budget 2017:2 
 
§ 145 Program för jämställdhetsintegrering 
 
§ 146 Riktlinjer för markförvärv och försäljning 
 
§ 147 Svar på motion Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i  
                   Borås kommun 
 
§ 148 Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Hässleholmen 3:1,  
                   (Marklandsparken) Borås Stad 
 
§ 149 Inbjudan till samråd för detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342 –  
                   Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad 
 
§ 150 Inbjudan till samråd för detaljplan för hässleholmen 1-3, (Våglängdsgatan 151) 
                   Borås Stad 
 
§ 151 Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7-11  
                   (Våglängdsgatan), Borås Stad  
 
§ 152 Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås Stad 
 
§ 153 Anslag för utbyggnad av cykelvägar mellan Rydboholm-Ridhuset och i Sandhult 
 
§ 154 Förstudie kring möjligheten att gräva ner delar av Kungsleden 
 
§ 155 Val av ny ledamot i Trafiksäkerhetsrådet efter Jan Idehed (C) 
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§ 156 Val av ny fadderpolitiker till Borås Stads Ungdomsförbund efter Jan Idehed (C) 
 
§ 157 Tekniska nämndens sammanträdestider 2017 
 
§ 158 Redovisning av delegationer 
 
§ 159 Anmälningsärenden 
 
§ 160 Protokoll Tekniska nämndens Arbetsutskott 2016-10-18 
 
§ 161 Protokoll Tekniska nämnden 2016-10-27 
 
§ 162 Protokoll Tekniska nämnden 2016-11-15 
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Tid och Plats 
Kl 13.00 – kl 17.00  Tekniska nämndens Sessionssal 
  
 
Omfattning 
§ 138 - § 162   
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  ordförande 
Oliver Öberg (M)   1:e vice ordförande 
Kjell Hjalmarsson (MP)    2:e vice ordförande 
Ulf Samuelsson (S) 
Anja Liikaluoma (S) 
Christina Zetterstrand (M) 
Tony Strandgård (SD)  
 
Ersättare 
Raimon Tahvoen (S) 
Maria Hanafi (S)) 
Alexander Eliasson (M), tjg för Thomas Strand (L), kl 13.00-kl17.00, § 138-§162 
Bengt Belfrage (C), tjg för Jan Idehed (C), kl 13.00-kl 17.00, § 138-§ 162 
 
  
Övriga 
Gunnar Isackson   teknisk chef   
Alf Iwarson    avdelningschef Gatuavdelningen  
Christer Norberg avdelningschef Persontransportavdelningen 
Anton Spets § 140 stadsträdgårdsmästare, Park- och skogsavdelningen 
Anton Eriksson § 141 utredare, Upphandlingsavdelningen 
Margareta Nilsson  chef för Ekonomi- och IT-funktionen 
Lisbeth Rehnlund   sekreterare 
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§ 138 
Upprop och val av justeringsmän och justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tony Strandgård (SD) med  
Anja Liikaluoma (S) som ersättare.  Justeringen äger rum torsdagen den 29 december 
2016, kl 14.00, på Tekniska förvaltningen. 
 
§ 139 
Godkännande av föredragningslista 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 140 
Tekniska förvaltningen informerar 
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om papperskorgen Big Belly som Borås 
Stad köpt in 10 stycken. Informerar också om att det är en ljusshow på isbanan i 
Stadsparken ikväll. 
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om ändrad skyltsättning på Åsbogatan och 
fiberdragningarna i Borås Stad. 
Tony Strandgård (SD) frågar om Brahegatans parkeringsproblem? 
 
Beslut 
Avdelningschef Alf Iwarson ger svaret på Tony Standgårds (SD) fråga angående 
parkeringsproblem på Brahegatan, kommer att informera Parkeringsbolaget om problemet. 
Tekniska nämnden lägger övrig information till handlingarna. 
 
§ 141 
Information om Distributionscentral 
Utredare Anton Eriksson informerar om Distributionscentral för Borås Stad. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 142    Dnr 2016/2   061 
Ekonomirapport november 2016 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse 9 december 2016 redogjort för det ekonomiska 
resultatet för november 2016. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till 
handlingarna samt översända resultatet november 2016 till Kommunsstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
(Bilaga) 
 
§ 143   Dnr 2016/726   002 1 och 2016/710   068 
Internkontrollplan 2017/Riskanalys  
Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom 
sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att utforma en lokal organisation anpassad till 
respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste, utifrån upprättad riskanalys, 
lokala regelverk och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden. 
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Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. I 
samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden rapporteras till Kommunstyrelsen. 
 
Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process revidering av planen kommer 
att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas för 
nämnden. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet Internkontrollplan 2017 och 
Riskanalys. 
(Bilaga) 
 
§ 144    Dnr 2016/    061 
Reviderad Budget 2017:2 
Enligt Kommunkansliets skrivelse från den 19 oktober 2016 skall nämndbudgeten för 
verksamhetsåret 2016 vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 2 februari 2017. 
 
Yrkande 
Alliansen yrkar på att för att hantera de framtida kapacitetsproblem vi ser för 
kollektivtrafiken, framförallt i centrala Borås, vill vi att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda möjligheterna och kostnaderna för ett linbanesystem som kan jämföras med ett 
BRT-system. 
 
Den Röd/Gröna gruppen yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ställe proposition på yrkandena och finner 
att Tekniska nämnden bifaller Tekniska förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Ja-röst för bifall till Röd/Gröna gruppens förslag. 
 
Nej-röst för bifall till Alliansens förslag. 
 
Ja-röster: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ulf Samuelsson (S), Anja Liikaluoma (S), 
Kjell Hjalmarsson (MP) och Tony Strandgård (SD). 
 
Nej-röster: Oliver Öberg (M), Christina Zetterstrand (M), Alexander Eliasson (M) och 
Bengt Belfrage (C). 
 
Med fem Ja-röster mot fyra Nej-röster har Röd/Gröna gruppens förslag bifallits. 
  
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättad reviderad budget för verksamheten 2017 och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen. 
Alliansen reserverar till förmån för sitt yrkande.  
(Bilaga)   
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§ 145    Dnr 2016/697   002  
Program för jämställdhetsintegrering  
Tekniska nämnden ställer sig bakom Kommunstyrelsens förslag till Program för jäm-
ställdhetsintegrering i Borås Stad. 
  
Jämställdhetsintegrering är en fråga av stor vikt för Borås Stad och dess invånare.  
 
Det är viktigt att arbetet med jämställdhetsintegrering pågår kontinuerligt och genom att 
integrera perspektivet i det ordinarie arbetet, som utförs av det ordinarie arbetet så kan 
detta ske naturligt.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Program för jämställdhetsintegrering i Borås 
Stad. 
(Bilaga) 
 
§ 146    Dnr 2016/714   600 
Yttrande Riktlinjer för markförvärv och försäljning 
Förslaget syftar till att fastställa riktlinjer för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för 
samhällets expansion och skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark samt 
vara ett underlag vid kommunal hantering av markärenden. 

Tekniska nämnden har i uppdrag att förvalta kommunal mark. Det är viktigt att Borås 
Stad som markägare har riktlinjer för markinnehavet. Nämnden förutsätter att 
markärenden som berör nämndens ansvarsområde handläggs tillsammans med Tekniska 
förvaltningen. 

I den kommande beredningen bör listan med kommunala styrdokument ses över och 
eventuellt kompletteras med t.ex. riksintressen för natur-, rekreation- och 
vattenskyddsområden. 

Nämnden vill understryka vikten av att vara långsiktig när det gäller markärenden. Det 
finns många exempel på stora fördelar med att kommunen äger mark när staden växer och 
ny infrastruktur ska byggas. Att säkra natur, frilufts- och rekreationsvärden blir också 
enklare med kommunen som markägare. 

 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för markförvärv och försäljning med 
beaktande av vad som framförts i nämndens yttrande. 
(Bilaga) 
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§ 147    Dnr 2016/571 
Svar på motion: Underlätta och stimulera lokal ekologisk 
matproduktion i Borås kommun 
Tekniska nämnden anser att motionen har viss merit.  

Möjliga verktyg 
Vad gäller möjliga verktyg för att mäta hur stor andel av inköpta råvaror som har sitt 
ursprung i Borås eller kringliggande kommuner har Borås Stad i dagsläget inget verktyg 
som klarar att mäta detta. Frågan är ställd och man hoppas att kunna lösa denna mätning i 
framtiden.  

Andelar i skörd 
Affärsmodellen innebär ingen risk för jordbrukaren, risken tas av andelsköparen. 

Näringslivsutvecklare 
Tekniska nämnden anser att denna specifika funktion som näringslivsutvecklare för gröna 
näringar passar Borås Stads Näringslivsavdelning utifrån angiven utformning. 
 
I övrigt tycker Tekniska nämnden att finns merit att utreda de olika förslagen i motionen. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker motionen med vissa kommentarer. 
(Bilaga) 
 
§ 148    Dnr 2016/752   313 1 
Samråd förslag till detaljplan för del av Hässleholmen, 
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken) Borås Stad 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra uppförande av en förskola med 
sex avdelningar. För att skapa flexibilitet i markanvändningen inför framtiden medger 
detaljplanen även annan skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål. 
 
Med hänsyn till trafiksäkerheten vid förskolan vill Tekniska nämnden betona vikten av att 
angöring till förskolan ordnas så att föräldrar inte behöver använda Tunnlandsgatan för 
angöring.  
 
Infarten till parkeringen ska av trafiksäkerhetsskäl anläggas så långt från korsningen med 
Gäsenevägen som möjligt. 
 
Nya eventuella gångstråk som skapas inom området bör ledas mot befintliga 
hastighetssäkrade övergångsställena/gångtunnlarna utmed Åsvägen. 
 
Blir det aktuellt att bredda gångbanorna runt förskolan måste utrymme till detta medges i 
detaljplanen.   
 
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget i övrigt att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs 
i nämndens yttrande. 
(Bilaga)  
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§ 149    Dnr 2016/734   313 16 
Samråd om förslag till detaljplan för Viskafors, del av 
Rydboholm 1:342- vårdcentral och bostäder vid 
Pumpkällevägen, Borås Stad 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av bostäder, skola samt vård- 
och kommersiella verksamheter centralt i Viskafors. Enligt uppdrag från Kommunstyrelsen 
2014-04-22 var tanken att pröva möjligheten att detaljplanelägga ett större område. För att 
snabba på processen för att få fram byggbar mark för vårdverksamhet bröts aktuellt 
planområde ut och hanteras som ett eget ärende.  
 
Tekniska nämnden anser att gällande parkeringsnorm ska vara utgångspunkten vid bedömning 
av parkeringsbehovet. Det remissförslag som hänvisas till är inte beslutat och kan därför inte 
utgöra underlag för erforderliga parkeringstal.  
 
Den begränsade expolatering som förslaget till detaljplan medför motiverar inte att en del av 
nuvarande kvartersmark överförs till allmänplatsmark lokalgata. Utökning av gatumarken får 
övervägas i den fortsatta exploateringen av området. En förlängning av gatumarken kräver att 
en vändplats anlägges.  
 
Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs 
i nämndens yttrande. 
(Bilaga)  
 
§ 150    Dnr 2016/735   313 1 
Samråd om förslag till detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 
1-3 (Våglängdsgatan 151), Borås Stad 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra en högre exploateringsgrad inom 
området som tidigare var vårdboende, Hässlehus 3, samt införa planbestämmelser för en 
mer flexibel användning av fastigheten. Detaljplaneförslaget innebär att nuvarande 
bostadshus ersätts av tre till fyra punkthus med åtta till tio våningar vilket ger möjlighet att 
fördubbla antalet lägenheter inom fastigheten jämfört med idag. 
 
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat förslag till 
detaljplan. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 
(Bilaga) 
 
§ 151    Dnr 2016/735   313 1 
Samråd om förslag till detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 
7-11(Våglängdsgatan), Borås Stad 
Syftet med förslaget till detaljplan är att skapa möjlighet till förtätning och flexibel 
användning av kvartersmarken inom området. Genom att få möjlighet till fler funktioner 
såsom kontor, detaljhandel, skola centrumfunktioner m m ges bättre förutsättningar att 
minska segregationen inom området. 
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Tekniska nämnden vill framhålla att det övergripande cykelvägnätet är väl utbyggt med 
separerade gång- och cykelvägar som väl tillgodoser trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna till och från planområdet. Förutom de redovisade GC-förbindelserna på sid 9 
i planbeskrivningen finns separerade GC-förbindelser utmed Smörhulegatan, utmed 
Sjumilagatan till Hässlebron och mellan Sjumilagatan och Bodaskolan. GC-förbindelsen 
från Hässleholmen mot Hulta via Hässlebron är helt separerad från biltrafik. Längs 
Åsvägen finns fem trafiksäkra förbindelser för oskyddade trafikanter att korsa vägen: tre 
planskilda i tunnel och två förhöjda övergångsställen i plan.   
 
Åsvägen utgör en viktig förbindelse i det övergripande trafiknätet. En förändring av 
vägens funktion skulle inverka menligt på kollektivtrafikens attraktionskraft genom 
minskad framkomlighet och längre restid. Åsvägen är av central betydelse med hänsyn till 
insatstiden för utryckningsfordon till östra stadsdelarna. 
 
Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs 
i nämndens yttrande. 
(Bilaga) 
 
§ 152    Dnr 2016/740   313 1 
Samråd om förslag till detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås 
Stad  
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av centralt belägna bostäder 
på kv Hugin. Detaljplaneförslaget ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar 
inrymmande ca 54 lägenheter och verksamhetslokaler i bottenplan. 
 
För byggnationen krävs enligt gällande parkeringsnorm att 40 st parkeringsplatser anlägges 
inom fastigheten. För att såsom förslås göra avsteg från gällande norm med 50 %  
(20 st p-platser) krävs ett säkerställande av förslaget till inrättande av bilpool över tid för 
att avsteget ska vara hållbart. 
 
Planområdet innehåller idag en allmän parkeringsplats med 37 platser. Området är 
besöksintensivt med närliggande verksamheter som vårdcentral och systembolag. 
Som ersättning till dessa hänvisas till parkeringsplatser vid kulturskolan och Carolikyrkan, 
platser som enligt Tekniska nämndens bedömning redan idag har full beläggning. 
I detaljplaneförslaget konstateras: ”I och med att befintliga parkeringsplatser försvinner 
kommer trycket på andra parkeringsplatser i närområdet att öka och besökare till 
intilliggande verksamheter behöver parkera på annan plats i centrum”. 
Frågan är hur dessa möjligheter ser ut idag och framledes med hänsyn till fortsatt 
förtätning i centrum.  
 
För att centrum ska utvecklas och vara attraktivt kräver Tekniska nämnden att staden tar 
ett helhetsgrepp i parkeringsfrågan och en plan för hur framtida förtätning av bostäder i 
centrum påverkar behovet av utbyggnad av parkeringsanläggningar som med fördel kan 
uppföras i anslutning till cityringen. 
 
Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan.   
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Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med beaktande av vad som framförs 
i nämndens yttrande. 
(Bilaga)  
 
§ 153    Dnr 2016/787   331 15 
Anslag för utbyggnad av cykelbanor utmed det statliga 
vägnätet: Rydboholm-Ridhuset och Sandhult 
Rydboholm-Ridhuset 
I samband med att Trafikverket 2014-04-03 formellt godkände arbetsplanen för den redan 
utbyggda delen av cykelbanan mellan Viskafors Rydboholm togs beslut om godkännande 
för den fortsatta utbyggnaden av cykelbanan in till Borås, Rydboholm-Ridhuset. Beslutet 
om godkännande av arbetsplanen för sistnämnda del gavs med villkor att etappen byggs 
inom en 5-årsperiod.  
Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan Trafikverket och Tekniska förvaltningen 
med förutsättning ” att kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet”.  
Projektet omfattar utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Rydboholm-Borås Ridhus 
samt tillhörande belysning. Enligt medfinansieringsavtalet är kostnaden för hela projektet 
32.5 mnkr varav 24 mnkr utgör kommunens del och 8.5 mnkr finansieras av Trafikverket i 
regional plan.  
 
Väg 1762 Sandhult 
Projektet omfattar utbyggnad av gång- och cykelbana längs väg 1762 från väg 180 
(Alingsåsvägen) till idrottplatsen i Sandhult, komplettering av befintligt övergångsställe 
med refug strax söder om väg 180 samt belysning utmed den ombyggda delen av vägen. 
Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan Trafikverket och Tekniska förvaltningen 
med förutsättning att kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet.  
Enligt medfinansieringsavtalet är kostnaden för hela projektet 4.2 mnkr där kommunen 
svarar för hela kostnaden. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige anvisa 28.200.000 kronor 
för utbyggnad av gång- och cykelvägarna Rydboholm-Borås Ridhus och utmed väg 1762 
mellan kyrkan och idrottsplatsen i Sandhult. 
(Bilaga) 
 
§ 154    Dnr 2016/788   331 15 
Förstudie kring möjligheten att gräva ner delar av Kungsleden 
Tekniska nämndens gavs i 2015 års budget uppdraget att initiera en förstudie kring 
möjligheten att gräva ner delar av Kungsleden samt skapa en planskild korsning 
Åsbogatan/Kungsgatan. 
Tekniska förvaltningen gav Sweco Society AB i uppdrag att översiktligt utreda 
förutsättningar för och konsekvenser av att förlägga Kungsgatan i tunnel på delen mellan 
Åsbogatan och Skolgatan. Resultatet av utredningen presenteras i bifogat: ”Översiktlig 
trafikutredning för Kungsgatan i tunnel 2016-10-20.” 
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Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända ”Översiktlig trafikutredning för Kungsgatan i 
tunnel 2016-10-20” som redovisning av uppdraget i 2015 års budget att initiera en 
förstudie kring möjligheten att gräva ner Kungsleden till Kommunstyrelsen. 
(Bilaga) 
 
§ 155     
Utse ny representant i Trafiksäkerhetsrådet 
Utseende av representant i Trafiksäkerhetsrådet från Tekniska nämnden. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utse Oliver Öberg (M) som representant i 
Trafiksäkerhetsrådet. 
 
§ 156     
Utse ny fadderpolitiker till Borås Stads Ungdomsförbund 
Utseende av representant i Borås Stads Ungdomsförbund från Tekniska nämnden. 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utse Christina Zetterstrand (M) som representant i Borås 
Stads Ungdomsförbund. 
 
§ 157    Dnr 2016/766   002  
Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2017 
Redovisas förslag till sammanträdesdagar för Tekniska nämnden 2017. 
 
Beslut 
Sammanträdesdagar för Tekniska nämnden 2017: 
26 januari, 23 februari (kl 12.00), 30 mars, 26 april (Onsdag), 24 maj (kl 08.00),  
29 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december. 
Övriga möten börjar kl 13.00. 
(Bilaga) 
 
§ 158    Dnr 2016/2   002  
Redovisning av delegationer 
Redovisas upprättade rapport över delegationer fattade beslut, inklusive trafikärenden. 
 
Beslut 
Delegationsredovisningen läggs till handlingarna. 
(Bilaga) 
 
§ 159    Dnr 2016/1   002  
Anmälningsärenden 
1.  Protokollsutdrag § 522 Kommunstyrelsen angående 
     Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017  
 
 



 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdag 
 2016-12-22 
 

12 

2.  Protokollsutdrag § 260 från Kommunfullmäktige angående Antagande 
     av Cykelplan 2016-2017 
 
3.  Protokollsutdrag § 283 från Kommunfullmäktige angående 
     Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och de  
     kommunala bolagen  
 
4.  Protokollsutdrag § 285 från Kommunfullmäktige angående Revidering 
     av Riktlinjer för styrdokument 
 
5.  Protokollsutdrag § 286 från Kommunfullmäktige angående Revidering  
     av Borås 2025 – vision och strategi 
 
6.  Protokollsutdrag § 287 från Kommunfullmäktige angående Revidering 
     av Borås Stads styr- och ledningssystem 
 
7.  Protokollsutdrag § 298 från Kommunfullmäktige angående  
     Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 
 
8.  Vikariatsförordnande för Kent Claesson som tf avdelningschef för 
     Park- och skogsavdelningen under tiden 2016-11-14--11-23. 
 
§ 160     
Protokoll Tekniska nämndens Arbetsutskott  
Protokoll från Tekniska nämndens Arbetsutskott den 18 oktober 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 161     
Protokoll från Tekniska nämnden 
Protokoll från Tekniska nämnden den 27 oktober 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 162     
Protokoll från Tekniska nämnden 
Protokoll från Tekniska nämnden den 15 november 2016. 
 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
Ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S), 1:e vice ordförande Oliver Öberg (M) 
och 2:e vice ordförande Kjell Hjalmarsson (MP) önskar samtliga en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
   
Justeras 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  Tony Strandgård (SD)  
       
       
Justeringen är tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 januari 2016.  
 
 
 
Lisbeth Rehnlund  
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