
 
 

Tekniska nämnden, arbetsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

2019-08-22 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll §§ 84-85 

Sammanträdesdatum 22 augusti 2019 

Plats och tid Stadshuset A394, kl 13:00 – 15:30 

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), ordförande 

Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

Adjungerade ledamöter från 

tekniska nämnden under § 84 

Erik Degerstedt (M) 

 

 

Anna Östholm (L) 

Ulf Jansson (C) 

Kenneth Nilsson (SD) 

Joakim Widell (KD) 

Vid protokollet Kerstin Herbertsson 

Paragraferna direktjusteras på sammanträdet 

 

 

 

 

 

   

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Tekniska nämnden, arbetsutskottet, §§ 84 och 85 

Sammanträdesdatum 2019-08-22 

Justeringsdatum 2019-08-22 

Anslagsdatum 2019-08-22 

Datum för nedtagande  

Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 
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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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§ 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              
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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              

 

 


