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Sammanträdesprotokoll § 124 

Sammanträdesdatum 16 maj 2019 

Plats och tid Stadshuset A491, kl.13:00-17:00 
 

Ajournering § 142 kl.16:22-16:37 

Tjänstgörande ledamöter Lars Kallsäby (C), Ordförande 
Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande 
Iréne Englund (S) 
Yngve Wernersson (S) 
Henrik Östman (L) 
Frank Pettersson (M) 
Solveig Nygren (M) 
Jens-Ove Johansson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Anna Grön (S) tjänstgör för Jonas Cronert (S) 
 

Vid protokollet Katarina Daun 

Justeras 
 

 

 

 

 
Lars Kallsäby (C)  Jens-Ove Johansson (SD) 

 
VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från Byggnadsnämnden § 124 
Sammanträdesdatum 2019-05-16 
Justeringsdatum 2019-05-16 
Anslagsdatum 2019-05-17 
Datum för nedtagande 2019-0 
Förvaringsplats Stadshuset, stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 

Underskrift  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 Frånvarande ledamöter 
 Jonas Cronert (S), 1:e vice ordförande 

 
  
 Närvarande ersättare 
 Mikael Dimgård (S) 

Anna Nordanberg (L) 
Karin Westlund (C) 
Pernilla Rinsell (MP) 
Alexandra Andersson (M) §§ 119-148 
Lars Nord (SD) 

  
 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elisabeth Strand Hübinette, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Katarina Daun, nämndsekreterare 
Ylva Wretås, processägare stadsledningskontoret § 122 
Mari Malmström, planarkitekt § 123 
Nora Kvassman, arkitekt § 124, 142-143 
Kristoffer Jasinski, stadsekolog §§ 129, 149 
Selma Gudmundson Nylander, planarkitekt § 130 
Marie Ahnfors, planarkitekt§ 131 
Simon Wahlbeck, kulturgeograf § 136 
Angelica Van der Hert, handläggare §§ 136-137 
Eric Heinisch, arkitekt §§ 138-140 
Lars Eriksson, handläggare §§ 144-148 
Rebecca Englund, handläggare §§ 144-148 
 
 
 
 
 
Två representanter från allmänheten är närvarande under del av 
sammanträdets öppna del. 
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§ 124 Dnr BN 2019/00199-1.7.1 

Remiss - Gestaltningsprogram Stora Torget och Bondtorget i 
Västerås 
Beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 2019-05-16 godkänns som nämndens 
eget och överlämnas till Teknik- och fastighetsförvaltningen.                

       

Ärendebeskrivning 
Hösten 2016 inleddes arbetet med omdaningen av Stora Torget – 
Bondtorget. Då genomfördes en invånardialog. Många bidrag lämnades in 
genom dialogen och samtliga bidrag utvärderades. Resultatet har sedan 
fungerat som input vid framtagandet av ett program - ”Program med 
utgångspunkter inför gestaltningsarbete” som godkändes av Tekniska 
nämnden i juni 2017. Gestaltningsarbetet inleddes hösten 2017 och det 
arbetet är nu sammanfattat i ett gestaltningsprogram. Programmet innehåller 
bland annat beskrivning av förslag och idéer om hur torgen ska se ut och 
fungera i framtiden. Programmet är framtagen i en projektorganisation där 
en styrgrupp bestående av fastighetsägare, Citysamverkan och berörda 
förvaltningar ställt sig bakom förslaget. Projektet Stora Torget och 
Bondtorget utgör en del av den för city gemensamma kraftsamlingen för 
city. Kraftsamlingen ska bidra till att förflytta oss närmare vår gemensamma 
målbild att bli Sveriges bästa city. Samverkan sker i hög grad, bland annat 
genom olika arbetsgrupper med Citysamverkan, Västerås stad och andra 
intressenter. Tekniska nämnden beslutade den 21 februari 2019 att sända ut 
gestaltningsprogrammet för Stora Torget och Bondtorget i Västerås på 
remiss. 

I inledningen till programmet (antaget av tekniska nämnden 2017-06-20) 
som beskriver utgångspunkterna inför gestaltningsarbetet beskrivs visionen 
att skapa västeråsarnas nya favoritplats med en nyskapande omdaning så att 
torget får en stark identitet. Kanske är det något av detta som fortfarande 
fattas i förslaget för våra nya torg, det unika och identitetsskapande? 

      
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.      

 

Kopia till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen              
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