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Frånvarande ledamöter
Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande
Övriga närvarande
Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör
Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare
Thomas Wulcan, enhetschef
Tony Gahm, verksamhetschef
Emma Rimbe, utvecklingsstrateg
Kerstin Ekefjäll, landskapsarkitekt
Mathias Ahlgren, Sweco
Mohammad Sabet, Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen
Peter Backman, Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen
Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare
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§ 82

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

Dnr TN 1811008-

Protokollsjustering
Beslut
1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Solveig Nilsson (S) att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr TN 1811009-

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
Ärendebeskrivning
1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; Linnea Viklund anmäler
ärenden om trafiksituationen på Öster Mälarstrand, tunnelkonstprojektet och
invigning av Vasagatan.
2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet; Anna Thunell (MP)
anmäler ärende om mur som byggs i närheten av Turbinbron på gång- och
cykelbanan som går längs med Svartån.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr TN 2019/00434-1.7.1

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands
län
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med följande
tillägg:
Ett sätt att minska mängden transporter är att producera nära konsumenterna.
Det finns ingen strategi för hur vi som region ska bli mer självförsörjande
när det gäller t ex livsmedelsproduktion.
För regionen är det mycket viktigt att säkra elkraftsöverföringen som idag är
en flaskhals och kan resultera i kapacitetsbrist samt orsaka hinder för
framtida etableringar i regionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till Regional
utvecklingsstrategi (RUS) på remiss. Strategin har tagits fram av Region
Västmanland utifrån regionens ansvar för det regionala tillväxtarbetet.
Strategin fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet,
vägledande för kommunerna samt inspirerande för företag, lärosäten,
folkhögskolor, organisationer och civilsamhället.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 13
augusti 2019, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
Ett sätt att minska mängden transporter är att producera nära konsumenterna.
Det finns ingen strategi för hur vi som region ska bli mer självförsörjande
när det gäller t ex livsmedelsproduktion.
För regionen är det mycket viktigt att säkra elkraftsöverföringen som idag är
en flaskhals och kan resultera i kapacitetsbrist samt orsaka hinder för
framtida etableringar i regionen.
Kopia till
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr TN 2019/00476-1.7.1

Yttrande över Fria eller fälla 2.0. - En vägledning för avvägningar
vid hantering av träd i offentliga miljöer
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
En revidering av skriften Fria eller fälla 2.0 En vägledning för avvägningar
vid hantering av träd i offentliga miljöer har skickats ut på remiss av
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen
Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Syftet med skriften är att förebygga konflikter rörande träd i offentliga
miljöer. Skriften fokuserar på hur man kan synliggöra olika värden och
intressen knutna till träd, så att hantering av träd kan grundas på avvägningar
som beaktar samtliga värden och intressen.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 13
augusti 2019, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Riksantikvarieämbetet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

Dnr TN 2019/00044-2.6.1

Anskaffning - Byggande av Viktor Larssons plats
Ärendebeskrivning
Linnea Viklund informerar om byggnation av Viktor Larssons plats.
Tekniska nämndens arbetsutskott enas om att kalla till ett extra sammanträde
med arbetsutskottet den 5 september kl 13:00 för att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

Dnr TN 2019/00004-1.3.4

Beslut om deltagande i konferens - Seminariet
Barnkonventionen i styrning och ledning samt
Spårvagnsstädernas studieresa till Spanien
Beslut
1. Tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas ersättning för
förlorad arbetsförtjänst för deltagande i seminariet Barnkonventionen i
styrning och ledning den 5 september 2019.
2. Tekniska nämndens 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) och 2:e vice
ordförande Anna Hård af Segerstad (M) beviljas ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och tillkommande resekostnader i samband med deltagande i
Spårvagnsstädernas studieresa till Spanien den 1-3 oktober 2019.
Ärendebeskrivning
Inbjudan har inkommit från stadsledningskontoret om deltagande i
seminariet Barnkonventionen i styrning och ledning den 5 september 2019,
kl 14:00-15:40 i kommunfullmäktigesalen.
Inbjudan har inkommit från Spårvagnsstäderna om deltagande i studieresa
till Spanien den 1-3 oktober 2019.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i seminariet
Barnkonventionen i styrning och ledning den 5 september 2019.
Ordföranden yrkar att tekniska nämndens 1:e vice ordförande Solveig
Nilsson (S) och 2:e vice ordförande Anna Hård af Segerstad (M) beviljas
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och tillkommande resekostnader i
samband med deltagande i Spårvagnsstädernas studieresa till Spanien den 13 oktober 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr TN 1815733-

Exploateringsremisser - Information
Ärendebeskrivning
Inga exploateringsremisser finns ännu att rapportera.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

Dnr TN 2019/00495-3.12.5

Musselflytt inför byggnation av ny bro till Björnön - Information
Ärendebeskrivning
Linnea Viklund informerar om planerad musselflytt inför byggnation av ny
bro till Björnön.
Musselflytten påbörjas första veckan i september 2019. Musslorna flyttas av
dykare med snorkel och flytten beräknas ta fyra veckor. I samband med
flytten kommer musslorna att fotograferas och artbestämmas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr TN 1811013-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Linnea Viklund informerar att de boende på Öster Mälarstrand vill boka in
arbetsutskottets ledamöter för ett uppföljande möte i september 2019.
Arbetsutskottet enas om förslag på tider för ett möte.
Linnea Viklund informerar att tunnelkonstprojektet fortsättningsvis kommer
att hanteras av kulturnämnden. Eftersom utsmyckning av tunnlar och broar
inte längre är aktuellt, hamnar projektet utanför tekniska nämndens
ansvarsområde.
Linnea Viklund informerar om invigningen av Vasagatan som är planerad
till den 26 september 2019.
Anna Thunell (MP) frågar om den mur som byggs i närheten av Turbinbron
på gång- och cykelbanan som går längs med Svartån.
Linnea Viklund tar med sig frågan och återkommer till Anna Thunell (MP).

Sammanträdet ajourneras kl 14:10-14:15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91
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Dnr TN 1819714-

Behov av kapacitetsförstärkning i dagens kollektivtrafik Information
Ärendebeskrivning
Peter Backman och Mohammad Sabet från Region Västmanlands
kollektivtrafikförvaltning informerar om utvärdering av resande med
Västerås busstrafik som underlag för utbyggnad av busstrafik samt om
process för trafikrambudget och tidtabellplanering.
Thomas Wulcan informerar om pågående uppdrag om taxor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

Dnr TN 1811014-

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde
den 29 augusti 2019
Beslut
1. Beredningen avslutas.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens
sammanträde den 29 augusti 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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