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Jan Idehed (C), Ordförande 
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Emina Slatina, verksamhetsutvecklare, § 103 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 2020-10-01, kl. 15:00  

 

 
 

  
  

  
  

  
 
  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 oktober 
2020 
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§ 100   

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Paul-Andre Safko (M) med 
Saveta Olsén (M) som ersättare. Justeringen äger rum på Kungsgatan 57, 2020-
10-01 kl. 15:00.       
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§ 101   

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 102 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 och ekonomichef Sara Wingren informerar om 
Planerings- och uppföljningssamtal (PLUPP) som ägde rum 2020-09-23, samt 
arbete med revidering av kompetensförsörjningsplan.  

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om rekrytering av nämndsekreterare. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om återställning av 
vandringsled i Rya Åsar samt om upphandling av nytt parkavtal. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om Järnvägstunneln i Fristad. 

Ekonomichef Sara Wingren informerar om inkomna synpunkter från 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) om budget 2021. Vision, Kommunal 
och Saco framför att det finns en risk för tappad kompetens och att på sikt inte 
kunna fullfölja uppdraget. Om man inte tillsätter tjänster innebär det en ökad 
arbetsbelastning för medarbetarna. 
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§ 103 Dnr TEN 2020-00574 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder.   

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.   

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella 
åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.    

Antalet inkomna synpunkter under januari till och med juni 2020 är 766. 
Ökningen från 183 st. jan-juni 2017 till 684 st. samma period 2018 tror vi beror 
på flytten till det nya systemet Infracontrol, förvaltningens ordinarie 
felanmälansystem. Från 1 januari 2018 är samtliga verksamheter inne i systemet.  

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 
sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2020 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr TEN 2020-00534 1.2.4.25 

Miljöuppföljning, tertial 2 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen om Miljörapport Tertial 2 
2020 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen är sedan år 2014 miljöcertifierade och därför är 
miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande inom förvaltningens 
verksamheter.  

Miljöutbildning erbjuds till all personal och förtroendevalda. Alla nyanställda 
genomgår miljöutbildning inom ett år.   

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 
sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma till Miljö- och 
konsumentnämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 2, 2020 
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§ 105 Dnr TEN 2020-00572 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
Tertial 2, 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska nämnden har vid 
tidpunkten för redovisningen sju uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget. Dessa uppdrag bedöms som delvis genomförda eller genomförda och 
behandlade i nämnden.   

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 
sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T2 
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§ 106 Dnr TEN 2020-00571 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall 
resultatet för augusti 2020 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen 
senast 25 september. För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska 
nämndens presidium vid sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma 
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  

Tekniska förvaltningen redovisar rapportens innehåll vid nämndmötet 30 
september 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Tertial 2 2020 
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§ 107 Dnr TEN 2020-00542 3.3.6.25 

Yttrande över cykelstrategi - Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till cykelstrategi med synpunkter 
till remissyttrandet enligt bifogat alternativt förslag från M och KD.  

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Borås stads översiktsplan och pågående arbete med Trafikplanen 
är utvecklingen av cykeltrafiken en viktig del i framtidens transportsystem. I 
Borås används cykeln i mindre omfattning jämfört med kommuner i samma 
storlek. Det finns därför en stor potential att öka andelen cykelresor av det 
totala antalet resor som görs. 

Mot denna bakgrund har en cykelstrategi utarbetats för att beskriva hur 
cykeltrafiken ska utvecklas i Borås kommun. Kommunens mål för cykeltrafik är 
att cykeltrafikens andel av totala antalet transporter ska öka från dagens nivå på 
3 % till 12 % år 2040 med delmålet att år 2030 nå 9 % vilket utgör 
riksgenomsnittet idag.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Cykelstrategi - Borås Stad 

Förslag  
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår nämnden besluta att nämnden anser att 
Cykelstrategin anger ett bra stöd  att utveckla cykling som transportmedel och 
tillstyrker upprättat förslag till cykelstrategi.  

Vice ordförande Paul-Andre Safko (M) inkommer med ett alternativt förslag 
från M och KD att nämnden tillstyrker Cykelstrategin med kompletterande 
synpunkter till remissyttrandet (se bilaga).  

Proposition  
Ordförande Jan Idehed (C) ställer proposition på bifall dels till hans egna 
förslag och dels till Paul-Andre Safkos (M) alternativa förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs och 
verkställs.  

Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall 
till ordförande Jan Ideheds (C) förslag, och nej-röst för bifall till Vice 
ordförande Paul-Andre Safkos (M) alternativa förslag. 
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Sofia Wik (C), Ulf Samuelsson (S), Maria Hanafi 
(S), Jan Idehed (C), samt nej av Olle Engström (SD), Harald Finlöf (KD), 
Saveta Olsén (M), Katja Lecznar (M) och Paul-Andre Safko (M). 
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§ 108 Dnr TEN 2020-00051 1.1.3.25 

Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och 
avgifter i Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beakta Stadsrevisionens 
rekommendationer och redovisa åtgärder senast den 20 december 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av taxor 
och avgifter. Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid 
debitering av avgifter inom berörd nämnd är tillräcklig samt om nivån på taxor 
och avgifter i berörd nämnd är förenlig med självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör 
genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.  

Följande rekommendationer ankommer på Tekniska nämnden: 

att se över rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att 
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att dokumentera 
hur beräkningarna är gjorda 

att tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga 
processer som berör hanteringen av taxor och avgifter 

att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att 
debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt 

att upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras  

att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
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§ 109 Dnr TEN 2020-00141 1.1.3.1 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden stödjer Stadsrevisionens förslag att Kommunstyrelsen leder 
ett arbete mot en ny gemensam ärendeberedningsprocess. Beslutet översänds 
till Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ärendeberedningsprocessen i 
Borås Stads nämnder.  

Tekniska nämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver enligt stadsrevisionen förbättra 
transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare 
säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en 
professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering 
behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga Borås Stads nämnder, i beaktande av 
lagstiftningens krav och intentioner inom området, behöver fastställa och 
tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt 
Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i 
Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i 
bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar.  

Tekniska nämnden stödjer Stadsrevisionens förslag att Kommunstyrelsen leder 
ett arbete mot en ny gemensam ärendeberedningsprocess som uppfyller 
lagstiftningens krav.  

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr TEN 2020-00560 1.1.3.1 

Yttrande över Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 
för föräldraskapsstöd.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 
goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 
insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 
förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 
uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 
erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 
bakgrund och situation.  

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 
tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 
ska gälla under 2021-2024.  

Tekniska nämnden har utifrån sitt verksamhetsområde inget att erinra och 
väljer därmed att avstå från att yttra sig över Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
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§ 111 Dnr TEN 2020-00564 3.3.5.25 

Initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet till nämndens 
sammanträde 2020-10-28.      

Sammanfattning av ärendet 
Olle Engström (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativärende 
gällande en hundrastgård på Hulta.        

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende gällande en hundrastplats på Hulta      
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§ 112 Dnr TEN 2020-00591 3.3.6.25 

Justering av Regler för färdtjänst och 
Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner förslaget om justering i regelverket med 
anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. Förlaget översänds 
till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.      

Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då 
färdtjänsten enligt gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det 
konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  

Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i 
hela färdtjänstområdet. Detta innebär stor ändring för resor som görs från 
Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr billigare för 
kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. 
Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas 
kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 

Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift 
för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för Borås Stad.  
Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 
Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler.      

Beslutsunderlag 
1. Förslag på egenavgifter 2020 
2. Regler för färdtjänst   
3. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst      
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§ 113 Dnr TEN 2020-00602 1.1.3.1 

Införande av digital signering av nämndens protokoll  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att införa digital signering av nämndens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron 
Assistent finns nu möjlighet att signera nämndens protokoll digitalt. För att 
kunna signera måste ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID. 

Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer att ha en helt 
digital hantering, och kommer förvaras i Ciceron samt arkiveras i stadens e-
arkiv. Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att uppdateras i enlighet 
med detta.      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr TEN 2020-00573 1.1.3.1 

Anmälningsärenden  

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

Sammanfattning av ärendet 
1. Rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, 

övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Dnr TEN 2020-00541 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 101 Delårsrapport januari - 
april 2020 för nämnderna 
Dnr TEN 2020-00559 
 

3. Kommunstyrelsens beslut § 285 Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
Dnr TEN 2020-00568 
 

4. Skrivelse från Ekonomistyrning: Tider för Årsredovisning 2020, 
Budgetuppföljning 2021 och Budget 2022 
Dnr TEN 2020-00576 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 96 Kommunala uppdrag (val 
i KF enligt valberedningens förslag) Augusti 
Dnr TEN 2020-00577 
 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 99 Revidering av Riktlinjer 
för resor 
Dnr TEN 2020-00579 
 

7. Kommunstyrelsens beslut § 332 Revidering Visionen Borås 2025 
Dnr TEN 2020-00593 

 
8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-08-18 

 
9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-08-26   
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§ 115 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  
- 

Färdtjänst augusti, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 40 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 17 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

57 st 

 

Markupplåtelser  
Delegation nr 178-199/2020 

Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 23-31/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 89-100/2020 

Handikapptillstånd Nr 91-104/2020 
(varav 2 st avslag, 12 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 25-32/2020 

Dispenser Nr 16-17/2020 
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Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 8/2020 (18 st) 

Fordonsflyttning Nr 8/2020 (17 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 7/2020 (25 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 7/2020 (35 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 7/2020 (6 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 7/2020 (0 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 7/2020 

  

SUMMA: 52 st 

 

- 
Samhällsbyggnadsärenden 

Enskilda vägar 
Delegation nr 16-17/2020 

Skadeärenden 
Skadeärende delegation nr 2, 2020-09-03 
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