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Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57 och Skype, tisdagen den 28 april 
2020 kl 13:00 – 17:30 (ajournering kl. 16:55-17:10) 

Beslutande Ledamöter 
Jan Idehed (C), Ordförande 
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande 
Anja Liikaluoma (S) t.o.m. kl. 14:20, §§ 42-43 
Ulf Samuelsson (S) tjänstgör för Anja Liikaluoma (S), §§ 44-56 
Jan Hyllstam (L) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Andreas Tammjärv (M) tjänstgör för Saveta Olsén (M) 
Harald Finlöf (KD) 
Olle  Engström (SD) 

Närvarande Ersättare 
Ulf Samuelsson (S), §§ 42-43 
Maria Hanafi (S) 
Sofia Wik (C) t.o.m. kl. 14:52, §§ 42-44 
Ulf Landegren (C) 
Jonathan Tellbe (KD) 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Gunnar Isackson, förvaltningschef 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen 
Sara Wingren, ekonomichef 
Jessika Olausson, HR-chef 
Emma Nyström Svensson, nämndsekreterare 
Nina Andersson, landskapsingenjör, § 3 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare, § 3 
Elin Larsson, kommunikatör, § 3 
Emma Gouliavera Björlin, IT och GIS samordnare/dataskyddskontakt, § 4 
Emina Slatina, verksamhetsutvecklare, § 5 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 2020-05-05 kl. 13:00  
 

 
 

  

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 maj 2020 

Paragrafer §§ 42-56 
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Emma Nyström Svensson 
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§ 42 Dnr TEN 19323  

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Olle Engström (SD) med 
Maria Hanafi (S) som ersättare. Justeringen äger rum på Kungsgatan 57, 2020-
05-05 kl. 13:00.      
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§ 43 Dnr TEN 19324  

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Upprättad föredragningslista med följande tillägg godkänns:  

Ärendet ”Riskbedömning inför intern kontrollplan 2021” ändrar ordning till 
ärende nummer 5 i föredragningslistan. 

Maria Hanafi (S) har en fråga angående parkering på Norrbyleden. Frågan läggs 
till under ärende nummer 3, ”Tekniska förvaltningen informerar”.     
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§ 44 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 
Landskapsingenjör Nina Andersson och stadsträdgårdsmästare Anton Spets 
informerar om förvaltningens lekplatsarbete.  

Kommunikatör Elin Larsson informerar om kommunikationsstrategi för 
nämnd och förvaltning.       

Förvaltningschef Gunnar Isackson ger en lägesstatus gällande Covid-19. 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om zonindelning inom 
kollektivtrafiken och prissättning för färdtjänst samt om varuleveranser till 
boråsare i åldern 70 och äldre via färdtjänstfordon. Information ges även om att 
skolskjutsavtal med Izigo AB och Cabonline Region Väst AB är förlängt med  
ett år. Den nya upphandlingen är uppskjuten till 2021. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om tidplan och förändrade kostnader 
för tunnelbygget i Fristad och ger en statusuppdatering gällande tvist med 
fiberbolag.  

Alf Iwarson besvarar fråga från Maria Hanafi (S) gällande parkering på 
Norrbyleden. 

HR-chef Jessika Olausson informerar om Borås Stads riktlinjer för bisysslor.         
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§ 45 Dnr TEN 2020-00155 2.8.2.25 

Statusrapport om det pågående arbetet kring 
dataskydd och informationssäkerhet 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen och upprättad statusrapport 
om det pågående arbetet kring dataskydd och informationssäkerhet för året 
2019 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens dataskyddskontakt Emma Gouliavera Björlin 
informerar om det pågående arbetet kring dataskydd och informationssäkerhet 
för året 2019. En statusrapport presenteras.               

Beslutsunderlag 
1. Statusrapport om det pågående arbetet kring dataskydd och 
informationssäkerhet 2019                  
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§ 46 Dnr TEN 2020-00253 1.2.4.1 

Riskbedömning inför intern kontrollplan 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föregående års riskanalys ska ligga till grund för 
intern kontrollplan 2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl. a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 
kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 
nästkommande år.   

Tekniska nämnden har under dagens sammanträde genomfört riskanalys inför 
intern kontrollplan 2021.               
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Beslutsunderlag 
1. Utgångsmaterial riskanalys                  
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§ 47 Dnr TEN 2020-00251 1.2.4.1 

Ekonomiprognos mars 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 april redogjort för det ekonomiska 
resultat mars 2020.                

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi mars 2020                  
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§ 48 Dnr TEN 2020-00255 1.2.4.1 

Delegering av beslut om uppföljning Tertial 1 och 
uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 
nämndens vägnar gällande godkännande utav uppföljningen för Tertial 1 2020 
samt uppföljningen för Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Såväl uppföljning för Tertial 1 2020 som uppföljning för Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 måste vara expedierade till 
Kommunstyrelsen senast 2020-05-20. Då Tekniska nämndens sammanträde i 
maj infaller 2020-05-28 behöver nämnden besluta att uppdra åt nämndens 
presidium att besluta på nämndens vägnar enligt KL 6 kap 37§. Presidiet 
sammanträder 2020-05-19. På Tekniska nämndens sammanträde i maj kommer 
båda ärendena att redovisas.             
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§ 49 Dnr TEN 2020-00260 1.2.4.1 

Tekniska nämndens prioriteringar till budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att beakta 
inkomna synpunkter i arbetet med att sammanställa budget 2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid Tekniska nämndens sammanträde 2020-04-28 lämnas information från 
nämndens ledamöter om vilka prioriterade områden man önskar få inarbetade i 
budget 2021.  

 

 

              

 

 

 

 

Följande områden lyftes: 

Mitt-S-Samverkan: 

• Reinvesteringar belysning  

• Trygghetsskapande åtgärder  

• Cykelvägar  

• Cykelkampanj  

• Ridvägar  

Sverigedemokraterna: 

• Ta tillvara på de synpunkter som framkom i Kritik på Teknik-
undersökningen 

• Formulera i inledningen osäkerhet kring ramtilldelning på grund av. 
covid-19 
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§ 50 Dnr TEN 2020-00227 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44, 
Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Frufällan, 
Sölebo 1:44 m.fl.        

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneförslaget syftar till att medge byggnation av ett bostadshus inom 
fastigheten Sölebo 1:44 i Frufällan. Området som detaljplanen omfattar är idag 
planlagd som allmänplatsmark park.  

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplanen. Detaljplaneförslaget tillstyrkes.  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44, Borås Stad                  
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§ 51 Dnr TEN 2020-00237 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:119, 
Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för del av 
Sjömarken, Sjöhagen Backabo 2:119.        

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en ny byggrätt för friliggande 
enbostadshus genom avstyckning av befintlig fastighet.  

Gällande markanvändning för planområdet är kvartersmark för bostäder. Inom 
kvarteret tillåts idag endast 5 bostadsfastigheter vilket innebär att ytterligare 
avstyckning inte är möjligt inom gällande plan. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde ingen erinran mot upprättat 
förslag till detaljplan. Detaljplaneförslaget tillstyrkes.  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:119, Borås Stad                  
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§ 52 Dnr TEN 2020-00186 3.3.6.0 

Yttrande över förslag till revidering av de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt 
tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till revidering av de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt bilaga lokala ordnings-
föreskrifter för torghandel med beaktande av de synpunkter nämnden lämnat.       

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av gällande lokala ordningsföreskrifter/lokal ordningsföreskrifter 
för torghandel från 1996 har gjorts av Kommunstyrelsen. Förslagen till 
revidering har gjorts främst med hänsyn till ny nämndorganisation, hänvisning 
till lagrum och uppdatering av frilufts- och rekreationsområden.  

Tekniska nämndens synpunkter rörande Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
rör framförallt frilufts- och rekreationsområden.  

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel tillstyrkes till sin helhet.          

Beslutsunderlag 
1. Remiss: förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i 
Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel                  
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§ 53 Dnr TEN 2020-00164 1.1.3.0 

Införande av beredningsgrupper till Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att införa tre beredningsgrupper, 
Gatuberedningsgrupp, Park- och skogberedningsgrupp samt 
Persontransportberedningsgrupp, inom Tekniska nämndens 
verksamhetsområde.  

Arvoden utgår för beredningsgruppmötena enligt Borås Stads bestämmelser 
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022, § 9b.  

 

Till respektive beredningsgrupp väljs: 

Gatuberedningsgrupp 

Ordinarie: Anja Liikalouma (S), Jonathan Tellbe (KD), Olle Engström (SD) 

Ersättare: Ulf Landegren (C), Andreas Tammjärv (M), Björn Malmquist (SD) 

 

 

Park- och skogsberedningsgrupp 

Ordinarie: Bo-Göran Gunnarsson (MP), Harald Finlöf (KD), Olle Engström 
(SD) 

Ersättare: Sofia Wik (C), Ulf Landegren (C), Saveta Olsén (M), Björn 
Malmquist (SD) 

Persontransportsberedningsgrupp 

Ordinarie: Jan Hyllstam (L), Andreas Tammjärv (M), Olle Engström (SD) 

Ersättare: Maria Hanafi (S), Jonathan Tellbe (KD), Björn Malmquist (SD)  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån att göra nämndens ledamöter mer insatt i och informerad om 
nämndens verksamhet införs tre beredningsgrupper, Gatuberedningsgrupp 
Park- skogberedningsgrupp och samt Persontransportberedningsgrupp. Varje 
beredningsgrupp skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare som väljs på ett 
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år därefter väljs nya ledamöter och ersättare av nämnden till respektive 
beredningsgrupp.  

Då beredningsgrupperna inte har beslutsmandat kan dessa bemannas med en 
ledamot samt en ersättare per block (Mitt S samverkan resp. M/Kd) samt med 
motsvande representation från SD.  

Bland de valda ledamöterna och ersättarna ska inte presidiets medlemmar ingå. 
Avdelningscheferna för Gatuavdelningen, Park- och skogsavdelningen 
respektive Persontransportavdelningen är sammankallande till respektive 
beredningsgrupps möte som planeras att vara varannan månad. Om inte 
ordinarie ledamot kan närvara ska denne meddela avdelningschefen som kallar 
in ersättare. Respektive beredningsgrupp fastställer en tidplan för årens möten. 
Mötena ska vara en gång varannan månad och bör ligga i cirka en vecka före 
handlingar skickas ut till presidiemötet.      
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§ 54 Dnr TEN 2020-00243 1.1.3.25 

Yttrande över remiss: Översyn av åtgärdsprogram för 
luftkvalitet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remiss, Översyn av åtgärdsprogram för 
luftkvalitet, med beaktande av nedanstående synpunkter.        

Sammanfattning av ärendet 
Trots att Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste 
decennierna har luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön i Sverige. Beräkningar visar att cirka 7 600 
människor dör i förtid av luftrelaterad ohälsa. Barn är känsligare för 
luftföroreningar än vuxna och många olika symptom och negativa hälsoeffekter 
hos barn kan kopplas till dålig luft. Problemen med höga föroreningshalter och 
överskridanden av miljökvalitetsnormerna är störst i tätorter och trafiken är den 
huvudsakliga källan till utsläppen.  

I Regeringskansliets remis, som har tagits fram från Statskontoret och 
Naturvårdsverket, läggs det fram en rad av förslag för hur åtgärdsprogrammen 
för luftkvalitet ska bli effektivare och få mer verkningsfulla åtgärder.   

Naturvårdsverkets bedömning är att för kommunerna innebär deras tjugo 
förslag ett visst utökat resursbehov, men samtidigt kommer deras arbete 
underlättas genom förenklade regelverk, ökat stöd i form av tillgång till 
nationella modelleringar, utvecklade IT-verktyg, förbättrad vägledning från 
Naturvårdsverket samt ökad tillgång till nationella resurser för mätningar från 
Referenslaboratoriet för tätort.   

Statskontoret fyra förslag, som i mångt och mycket sammanfaller med förslag 
från Naturvårdverket, ser inte att de ger några större förändringar i 
kommunernas kostnader för arbetet med luftkvalitetsåtgärdsprogrammet. 

Tekniska nämnden ser positivt på att en översyn görs av nuvarande 
åtgärdsprogram  där stöd kan fås av Naturvårdsverket vid genomförande och 
där en fortsatt utredning ska görs för att ge kommunerna  ”verktyg” för att 
åtgärda luftkvalitén. Dessa ”verktyg” behöver tas fram snarast för att möjliggöra 
att kommunerna ska kunna bli effektivare i att uppfylla ett eventuellt 
åtgärdsprogram.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet                  
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§ 55 Dnr TEN 2020-00252 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. Närvaro för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

Dnr TEN 2020-00200 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 § 107 Säveåns vattenråd och Anten-
Mjörnkommittén 
Dnr TEN 2020-00201 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 32 Extra medel till välfärden 
Dnr TEN 2020-00228 

4. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 
Dnr TEN 2020-00141 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38 Ändring i det gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
Dnr TEN 2020-00229 

6. Miljö- och konsumentnämnden beslut 2020-03-31 § 73 Miljörapport 2019 
gällande Borås Stad 
Dnr TEN 2020-00240 

7. Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201900284, SCB:s 
medborgarundersökning 2019 
Dnr TEN 2020-00280 

8. Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201901109, 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
Dnr TEN 2020-00281 
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9. Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201800905, 
Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande 
Dnr TEN 2020-00283 

10. Förordnande av ny ledamot till älgförvaltningsgrupp 4 i Västra Götalands 
län 
Dnr TEN 2020-00284 

11. Förordnande av ny ledamot till älgförvaltningsgrupp 3 i Västra Götalands 
Dnr TEN 2020-00285 

12. Vikariatsförordnande för Kent Claesson under perioden 2020-04—06—
2020-04-09 som Tf avdelningschef för Park- och skogsavdelningen 

13. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-03-17 

14. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-03-25      
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§ 56 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut, 2020-04-16 
Hemleverans till äldre boråsare via färdtjänstfordon 
 

    

  
 

 
 

 

Upphandlingar nr  
Anbudsupphandlat: 
Objekt Entreprenör Summa Delegation 
Antagande av 
entreprenör för 
ombyggnad 
Klinikvägen-
Björkängsrondell 

Servicekontoret 675 000 kronor  
(exkl. moms)  

3/2020 

Antagande av 
entreprenör för 
renovering av lekplatser 
2020 

Servicekontoret 4 976 000 kronor 
(exkl. moms) 

4/2020 

Färdtjänst mars, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 59 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 16 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

75 st 

Markupplåtelser  
Delegation nr 74-114/2020 
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Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 12/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 34-54/2020 

Handikapptillstånd Nr 34-54/2020 
(varav 5 st avslag, 16 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 15-17/2020 

Dispenser Nr 7/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 3/2020 (22 st) 

Fordonsflyttning Nr 3/2020 (19 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 3/2020 (21 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 3/2020 (12 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 3/2020 (7 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 3/2020 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 3-4/2020 
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