BORÅS STAD
Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2018-01-25

§6
Dnr 2017/634 313 14
Granskning av detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m fl,
Vinkelvägen, Borås Stad
Vid förra granskningsremissen för detaljplaneförslaget tillstyrkte Tekniska
nämnden förslaget till detaljplan.
En väsentlig förändring har dock gjorts när detaljplaneförslaget har gått ut på
förnyad granskningsremiss: skötselansvaret för det avskärande dike som ska
skydda kvartersmarken mot dagvatten från naturmarken har ändrats från
fastighetsägarnas (enskilt huvudmannaskap) till kommunens ansvar.
Tekniska nämnden anser att det är orimligt att det inom skötselansvaret för
naturmarken även ska ingå att skydda kvartersmarken mot dagvatten från
omkringliggande naturmark.
Självklart ska vid exploatering hänsyn tas till förhållanden på platsen. Behöver ett
avskärande dike anläggas till skydd mot inkommande dagvatten blir detta
exploatörens ansvar såväl att anlägga som att tillgodose framtida skötsel till skydd
för fastigheterna.
Beslut

Tekniska nämnden avstyrker upprättat förslag till detaljplan för den del som avser
skötselansvaret för det avskärande diket som förlagts inom allmänplatsmark med
planbestämmelsen Natur.
(Bilaga)
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Kjell Hjalmarsson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2018.
Rätt utdraget betygar
Lisbeth Rehnlund

BORÅS STAD
Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2018-02-22

§ 26
Översiktsplan, Borås Stad

Dnr 2017/44 313 1

Tekniska nämnden välkomnar att en ny ÖP tas fram som ska vara vägledande för
den framtida fysiska planeringen i Borås och tillstyrker förslaget med beaktande av
nämndens synpunkter.
Den del av ÖP som behandlar park-, grönstruktur och naturmiljö är i stort sett
mycket bra behandlade. Avsnitten som berör trafik och transporter har brister
som framförallt grundar sig i avsaknad av grundläggande dokument såsom en
trafikplan för ett funktionellt vägnät.
Den helhetssyn som översiktsplanen representerar ska vara vägledande för
framtagande av nya detaljplaner. Det är inte minst viktigt med samordning som
rör infrastruktur och gröna stråk.
Markanvändningen som redovisas i ÖP ska vara styrande för de anspråk på mark
som ställs av olika aktörer när Borås växer. Att säkerställa mark för ett funktionellt
vägnät och värna grönstrukturer är grundläggande byggstenar i ÖP.
Konkret pekar översiktsplanen på tre länkar i det framtida vägnätet: koppling väg
40-väg 42, väg 40-väg 27 och väg 180. Det är en bra början men inte tillräckligt
för att möta framtida behov. Utgångspunkten för ett funktionellt vägnät är att
skapas vägförbindelser för den nationella/regionala såväl för den lokala trafiken.
Detta är nödvändigt för att kunna styra trafiken så att genomfartstrafiken kan
ledas förbi Borås.
Det ger också möjligheter att styra gods-, dispenstransporter och transporter med
farligt gods på ett sätt som inte går idag.
I översiktsplanen hänvisas till Grönområdesplanen. Det är viktigt att poängtera att
den endast redovisar kommunal mark främst kring centralorten. För att bättre
harmonisera med den nya översiktsplanen bör den därför i samband med nästa
revidering kompletteras med inventering av serviceorterna och text om grön
infrastruktur.
Nämnden ställer sig frågande till varför ÖPn inte omfattar all mark oavsett
markägare inom kommunens gränser.
Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Översiktsplan under förutsättning att
nämndens synpunkter beaktas.
(Bilaga)

Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Ulf Landegren (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars 2018.
Rätt utdraget betygar
Lisbeth Rehnlund

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-26
Instans

Tekniska nämnden
§ 56

Dnr TEN 2018-00147 3.1.1.2

Samråd för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 mfl,
Tullastugan, Borås stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
Sammanfattning av ärendet
Tullastugan är en av de bästa representanterna för stadens utkantsbebyggelse
uppförd under 1800-talet och tillmäts därför ett högt kulturhistoriskt värde.
Detaljplaneförslaget syftar till att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser
för Tullastugan och tillhörande ekonomibyggnaders framtida användning.
Området som inte är planlagt tidigare föreslås också ges möjlighet till byggrätt
för ca 5 nya bostäder av varierande slag som anpassas till omkringliggande
terräng och bebyggelse.
Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan.
Beslutsunderlag
1. Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-31
Instans

Tekniska nämnden
§ 66

Dnr TEN 2018-00290 2.8.2.25

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen
och utnämning av Dataskyddsombud
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen,
Sjuhärads Kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj
2018.
Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som
personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018.
Nämndens delegationsordning kompletteras med följande tillägg: Tekniska
nämnden uppdrar till Gunnar Isackson, förvaltningschef att fatta beslut med
anledning av nämndens personuppgiftsansvar.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För
att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-28
Instans

Tekniska nämnden
§ 76

Dnr TEN 2018-00039 1.2.4.1

Ekonomirapport maj 2018
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till
handlingarna samt att överlämna resultat maj 2018 till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 juni 2018 redogjort för det
ekonomiska resultatet maj 2018.
Beslutsunderlag
1. Ekonomi maj 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-28
Instans

Tekniska nämnden
§ 86

Dnr TEN 2017-00661 002

Redovisning av delegationer
Tekniska nämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt separat delegationslista.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-27
Instans

Tekniska nämnden
§ 106

Dnr TEN 2018-00546 3.3.6.25

Initiativärende från Alliansen om Trafiksäkerhet på
vägar genom våra landsbygdsområden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att bereda
ärendet till nästa nämndsammanträde 2018-10-25.
Sammanfattning av ärendet
Oliver Öberg (M) lämnar för Allianspartierna ett initiativärende om
trafiksäkerhet på vägar genom våra landsbygdsområden (bifogas protokollet).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Instans

Tekniska nämnden
§ 116

Dnr TEN 2017-00662 002

Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut: Ansökan om statsbidrag för
bildande av Stora och Lilla Dalsjöns fiskevårdsområde (dnr 623-26660-20189)
Dnr 2018-00275
2. Laga kraft-handlingar för Sjöbo, Trådskivlingen 5, Borås Stad
Dnr 2018-00304
3. Grundskolenämndens beslut 2018-08-28 Tillämpningsföreskrifter skolskjuts
Dnr 2018-00542
4. Vård- och äldrenämndens protokollsutdrag 2018-09-25 § 118 Allmänhetens
frågestund.
Dnr 2018-00543
5. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 153 Plan för laddinfrastruktur för
elfordon
Dnr 2018-00545
6. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 150 Avsägelse av
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
Dnr 2018-00456
7. Kommunfullmäktiges beslut i Borås Stad från 2018-09-20 § 164 Svar på
Motion: Borås Stad ska inte samarbeta med och subventionera gym som inte
aktivt tar avstånd från droger och doping
Dnr 2018-00567
8. Underrättelse om granskning av Ändring av Byggnadsplan för Påtorp 1:1
m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
Dnr 2018-00574
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Instans

Tekniska nämnden

9. Underrättelse om granskning för detaljplan Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
Borås Stad
Dnr 2018-00575
10. Laga kraft-handlingar för detaljplan för Bergsäter, del av Bergsäter 1:1,
Backadalen, Borås Stad.
Dnr 2018-00222
11. Godkännande av planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1
m.fl.
Dnr 2018-00229
12. Vikariatsförordnande för Alf Iwarson som Tf förvaltningschef under tiden
2018-10-15—10-19
13. Protokoll från Tekniska nämndens Presidium 2018-09-18
14. Protokoll från Tekniska nämnden 2018-09-27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

