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Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Tekniska nämnden  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Kungsgatan 57, rum 3116 samt på distans via Microsoft Teams, onsdagen den 
27 maj 2020 kl 09:00-17:10 (Ajournering kl. 12-13, 16:40-16:55) 

Beslutande Ledamöter 
Jan Idehed (C), Ordförande 
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande 
Ulf Samuelsson (S) tjänstgör för Anja Liikaluoma (S) 
Jan Hyllstam (L) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Saveta Olsén (M), t.o.m. kl. 16:00 §§ 57-61 (ej beslut) 
Andreas Tammjärv (M) tjänstgör för Saveta Olsén (M), t.o.m kl. 16:28 §§ 62-67 
(ej beslut) 
Katja Lecznar (M) tjänstgör för Saveta Olsén (M), §§ 68-69 
Harald Finlöf (KD) 
Olle Engström (SD) 

Närvarande Ersättare 
Maria Hanafi (S) 
Sofia Wik (C) 
Ulf Landegren (C) fr.o.m. kl. 09:10 
Andreas Tammjärv (M), §§ 57-61 
Katja Lecznar (M), §§ 57-67 
Jonathan Tellbe (KD) 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Gunnar Isackson, förvaltningschef 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportavdelningen 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Sara Wingren, ekonomichef 
Jessika Olausson, HR-chef 
Emma Nyström Svensson, nämndsekreterare 
Anton Spets, enhetschef Parkenheten/stadsträdgårdsmästare, §§ 61-62 
Emina Slatina, verksamhetsutvecklare, § 63 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 2020-06-02 kl. 15:00  

 

 
 

  
  

  

Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 juni 2020 

Paragrafer §§ 57-69 
Underskrifter 
 Sekreterare 

Emma Nyström Svensson 

 Ordförande 
Jan Idehed 
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§ 57 Dnr TEN 19323  

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ulf Samuelsson (S) med 
Sofia Wik (C) som ersättare. Justeringen äger rum på Tekniska förvaltningen, 
Kungsgatan 57 den 2 juni 2020 kl. 15:00.  
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§ 58 Dnr TEN 19324  

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

Olle Engström (SD) lämnar för Sverigedemokraterna in ett initiativärende 
"Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Borås 
djurpark ". Ärendet läggs till som nummer 13 i föredragningslistan.  
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§ 59 Dnr TEN 2020-00290 1.2.4.1 

Ekonomirapport Tertial 1 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 april 2020 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen 
senast 20 maj. För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens 
presidium vid sitt möte 2020-05-19 godkänt och översänt densamma till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  

Tekniska förvaltningen redovisar rapportens innehåll vid dagens nämndmöte.               

Beslutsunderlag 
1. Tertial 1 2020                  
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§ 60 Dnr TEN 2020-00291 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
Tertial 1 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 2020-05-19 godkänt och översänt densamma till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen.             

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget                  
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§ 61 Dnr TEN 2020-00292 1.2.4.1 

Budget 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om budget 2021:1 som tas vid nästa nämndmöte redovisar 
respektive avdelning om sina verksamheter.               

Beslutsunderlag 
1. Arbetsmaterial Budget 2021:1 

2. Arbetsmaterial Investeringar                  
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§ 62 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 
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om Blomsterprogrammet 2020. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om beviljat LONA-bidrag för 
bildande av naturreservat Gåshult, utökning av naturreservat Rya Åsar och 
underhåll av Ramnasjön. 

HR-chef Jessika Olausson informerar om feriearbete sommaren 2020. 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om neddragning av färdtjänst till 
följd av covid-19. Norberg informerar vidare om färdtjänst och sjukresor samt 
varutransporter via färdtjänstfordon till boråsare i åldern 70 och äldre. 
Information ges även om kommande besök till Marks kommun för att 
informera om Borås Stads färdtjänstverksamhet för ett eventuellt framtida 
samarbete.    

Avdelningschef Alf informerar om skadeärende på Rosengatan samt ger en 
statusrapport kring tvist med fiberbolag.    
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§ 63 Dnr TEN 2020-00318 1.2.4.1 

Intern kontrollplan 2021 inklusive riskanalys 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 
2021 (inklusive riskanalys) samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.     

Reservationer 
Olle Engström (SD) reserverar sig för beslutet med motivering att det saknas 
analys och bedömning i riskanalysen av hur en pandemi påverkar förvaltningens 
förmåga att utföra sina uppdrag.    

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 
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ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 
nästkommande år.   

Den 28 april 2020 beslutade nämnden att ha kvar samma riskanalys från 
föregående år, på grund av rådande situationen med Corona-viruset. Det ansågs 
inte vara lämpligt att ha workshop eller gruppdiskussion på distans för 
riskanalysarbetet. Det har sedan dess tillkommit rekommendationer från 
Kommunstyrelsen att beakta bisyssla som en ny risk. Nämnden väljer därav att 
behålla föregående års intern kontrollplan även för 2021, med tillägg av bisyssla.         

Beslutsunderlag 
1. Intern Kontrollplan 2021 

2. Bil. 1: Riskanalys 2021 

3. Bil. 2: Rutin och anvisningar för intern kontroll     
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§ 64 Dnr TEN 2020-00312 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 
1:252 med flera, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:252 m.fl., med hänsyn tagen till att kommunalt 
huvudmannaskap för naturmarken förutsätter att kommunen äger marken.    

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom 
planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och 
rekreationsområden som angränsar till planområdet. Planförslaget möjliggör 
byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. Då området är utpekat i 
Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder göras i form av anläggandet av 
en gångförbindelse från bostadsområdet till Sjömarkenskolan som 
värdehöjande åtgärd för friluftsliv och rekreation. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att invända mot upprättat 
förslag till detaljplan. Detaljplaneförslaget tillstyrkes, med hänsyn tagen till att 
kommunalt huvudmannaskap för naturmarken förutsätter att kommunen äger 
marken.     

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås 
Stad                  
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§ 65 Dnr TEN 2020-00347 3.3.6.0 

Tilldelningsbeslut upphandling av schaktreparationer 
och slaghålslagning 2020-2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tilldela Borås Stad Servicekontoret 
entreprenaden för schaktreparationer och slaghålslagning 2020-2021.      

Sammanfattning av ärendet 
Anbud har infordrats från Servicekontoret i enlighet med förfrågningsunderlag 
för Schaktreparationer och slaghålslagning 2020 – 2021, upprättad 2020-02-21. 

Avtalet möjliggör förlängning med 1+1 år. 

Servicekontoret har inkommit med anbud 2020-03-06 som förhandlats och 
justerats i enlighet med nytt anbud inkommit 2020-04-29. 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela Borås Stad Servicekontoret 
entreprenaden för schaktreparationer och slaghålslagning 2020-2021.    
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§ 66 Dnr TEN 2020-00317 1.1.3.0 

Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga till beslut om att förbjuda bisyssla, med 
avdelningschef som lägsta beslutsnivå, i delegationsordningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 rekommenderas samtliga nämnder 
att lägga till beslut om att förbjuda bisyssla i sina delegationsordningar.  

Därmed läggs ”Förbjuda bisyssla” med avdelningschef som lägsta beslutsnivå, 
till som punkt 5.17 i Tekniska nämndens delegationsordning.              

Beslutsunderlag 
Förslag på Tekniska nämndens delegationsordning, reviderad 2020-05-27                  
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§ 67 Dnr TEN 2020-00316 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. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27 § 162 Rekrytering förvaltningschef 
Tekniska förvaltningen  

Dnr TEN 2020-00322 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27 §170 Exploateringsavtal Åkermyntan 
samt exploateringsavtalen med Åkermyntan 5 Fastighets AB och med Magnolia 
Projekt 542 AB  

Dnr TEN 2020-00323 

3. Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2019  

Dnr TEN 2020-00324 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 47 Stöd till Borås näringsliv  

Dnr TEN 2020-00326 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 46 Personalekonomisk 
redovisning  

2019 Dnr TEN 2020-00327 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 42 Kommunala uppdrag (val i KF 
enligt valberedningens förslag) April  

Dnr TEN 2020-00331 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45 Borås Stads årsredovisning 
2019  

Dnr TEN 2020-00332 
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8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-04-20 

 

 

 

 

 

9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-04-28 
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§ 68 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 
Färdtjänst april, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 30 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 6 st enstaka resor och generella beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

36 st 

 
 

 

  

Markupplåtelser  
Delegation nr 115-135/2020 

Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 13-14/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 55-66/2020 

Handikapptillstånd Nr 55-64/2020 
(varav 3 st avslag, 7 st nya/förlängning ) 
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Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 18-19/2020 

Dispenser Nr 8-10/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 4/2020 (11 st) 

Fordonsflyttning Nr 4/2020 (16 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 4/2020 (23 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 4/2020 (9 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 4/2020 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 4/2020 (3 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr ---/2020 

  

 

 

      

 

 

 

 

SUMMA: 35 st 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 15/2020 

Enskilda vägar 

Delegation nr 6-8/2020 
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§ 69 Dnr TEN 2020-00358 3.3.5.25 

Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska 
förvaltningen och Borås djurpark  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet till 
nästkommande sammanträde och att initiativärendet omformuleras enligt 
förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Olle Engström (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativärende 
gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Borås Djurpark (Se 
bilaga).  

Förslag 
Ordförande föreslår en omformulering i Olle Engströms (SD) initiativärende:  

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag 

Att undersöka möjligheten att inleda ett samarbete med Borås djurpark i frågan 
om att integrera Djurparkens olika verksamheter i Borås stads lekplatser. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller ordförandes förslag.     

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Borås 

djurpark       

 

 

 

 



Bilaga till Tekniska nämndens sammanträde 2020-05-27 § 69

Tekniska nämnden 
Jan Idehed 

Ordförande 
2020-05-27 

Initiativärende 

Initiativärende: 
Undersöka förutsättningarna för ett framtida samarbete 
mellan tekniska förvaltningen och Borås djurpark för att 
gemensamt utveckla Borås stads alla lekplatser till att få en 
anknytning och koppling till djurparkens olika arter, djur och 
olika aktiviteter. 
Ett eventuellt samarbete mellan tekniska förvaltningen och 
djurparken i den här formen skulle kunna bli ett viktigt bidrag i 
arbetet med att marknadsföra Borås stads viktigaste 
turistattraktion - vår fantastiska Borås djurpark och dessutom 
öka attraktionskraften till stadens alla fina lekplatser. 

 Sverigedemokraterna föreslår därför att: 

Stadsträdgårdsmästaren Anton Spetz får i uppdrag av Tekniska 
nämnden att inleda samtal med Borås djurparks VD  
Jeanette Lindström för att undersöka möjligheterna för att  
Inleda ett samarbete i frågan om att integrera djurparkens olika 
verksamheter i Borås stads lekplatser.  

Olle Engström  
Ledamot  
Sverigedemokraterna 

Björn Malmquist 
Ersättare 
Sverigedemokraterna 
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