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§ 58 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Stefan Lindh (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 59 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärendena 1 - 8 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Inga extraärenden anmäls från tekniska nämnden.  
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§ 60 Dnr TN 1819127- 

Besök av tekniska nämndens revisorer - Information 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens revisorer Elisabeth Löf, Ulf Nygren och Fredrik Domert 

informerar om revisionens uppdrag och löpande samt senast genomförda 

granskningar av tekniska nämndens verksamhet.  
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§ 61 Dnr TN 2019/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 12 mars 

och den 1 april 2019 läggs till handlingarna.  
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§ 62 Dnr TN 2019/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 16 april 2019 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 16 april 2019 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 16 april 2019 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 63 Dnr TN 2019/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (V) om sorteringsmöjligheter 

vid offentliga papperskorgar - Dnr TN 2019/00223 

2. Remiss från byggnadsnämnden - Detaljplan för del av Västerås 3:28, 

Skiljebo, Dp 1898 - Dnr TN 2019/00264 

3. Remiss från byggnadsnämnden - Detaljplan för del av Västerås 4:85 och 

4:86, Vedbobacken, Västerås, Dp 1888 - Dnr TN 2019/00268 

4. Remiss från kommunstyrelsen - Utvecklingsprogram för 

Lögarängsområdet - Dnr TN 2019/00270 

Övriga handlingar 

5. Kommunstyrelsens beslut 2019-03-06, § 102 – Handlingsplan - Program 

för personer med funktionsnedsättning - Dnr TN 2018/00798 

6. Kommunstyrelsens beslut 2019-03-06, § 100 - Handlingsplan för 

genomförande av lokal överenskommelse mellan Västerås stad och 

civilsamhället 2017-2018 –  Dnr TN 2014/01041 

7. Svar på synpunkt - Cirkulationsplats vid ICA Grytan och Lidl, Grytavägen 

- Dnr 2019/00241Fråga om hundrastgård i Mälarparken samt svar - Dnr TN 

20198/00146 

8. Synpunkt på utformning av Stora torget - Dnr TN 2018/00639 

9. Synpunkter på framkomlighet och vägbredd, väg 532 från Hacksta, 

Lundbyvägen och väg 533 – Dnr TN 2019/00253 

10. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 1 april 2019 

11. Postlista för perioden 2019-03-20 - 2019 – 2019-04-23 
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§ 64 Dnr TN 2019/00237-1.3.2 

Handlingsplan för åtgärder mot buller från fordonstrafik 2019-
2021 

Beslut 

1. Handlingsplan för åtgärder mot buller från fordonstrafik 2019-2021 antas 

med förändringen att texten i andra stycket under rubriken Budget för 

åtgärder på sidan 7 i handlingsplanen ändras 

från  

"Budget för fönsteråtgärder ligger i tekniska nämndens driftbudget och är för 

närvarande 200 000 kr/år. En höjning till 600 000 kr/år har föreslagits i 

åtgärdsprogrammet för att staden skall nå de uppsatta etappmålen. Budgeten 

för fönsteråtgärder omfattar förutom själva bidraget även kostnader för 

ljudmätningar och besiktningar i samband med fönsterbyten. Förvaltningens 

bedömning är att föreslagen budget i åtgärdsprogrammet är något hög. För 

att kunna utföra åtgärder enligt handlingsplanen krävs ca 400 000 kr/år. 

Konsekvensen av nuvarande budget är att vi får ge bidrag till färre 

fastigheter, alternativt avstå från ljudmätningar och besiktningar för vissa 

fastigheter."  

till 

"Budget för fönsteråtgärder ligger i tekniska nämndens driftbudget och är för 

närvarande 200 000 kr/år. För att kunna utföra åtgärder enligt 

handlingsplanen krävs ca 400 000 kr/år. Konsekvensen av nuvarande budget 

är att vi får ge bidrag till färre fastigheter, alternativt avstå från 

ljudmätningar och besiktningar för vissa fastigheter. 

Genomförandetakten styrs av tilldelade medel i den årliga 

årsplaneprocessen."     

 

Jäv 

Anna Thunell (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta 

ärende.  

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanen är upprättad utifrån kommunfullmäktiges antagna 

åtgärdsprogram mot buller, daterat 2018-12-06. Syfte och mål med 

handlingsplanen är att strukturera hur staden i första hand ska arbeta för att 

minska antalet invånare och antalet fastigheter som utsätts för buller från 

fordonstrafik.  

De åtgärder som planeras inom de närmaste åren är främst att inventera och 

åtgärda förskole- och skolgårdar där riktvärden för buller överskrids, samt att 

ge bidrag till fönsteråtgärder till de fastigheter som har bullernivåer som 

överstiger 65 dBA vid fasad. 

En budgetpost för bullerskyddsskärmar på för närvarande 500 000 kr/år finns 

med i tekniska nämndens investeringsplan. Om inventeringen av skol- och 
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förskolegårdar visar på stora behov av åtgärder återkommer förvaltningen 

med kostnadsuppskattning. Budget för fönsteråtgärder ligger i tekniska 

nämndens driftbudget och är för närvarande 200 000 kr/år. För att kunna 

utföra åtgärder enligt handlingsplanen krävs ca 400 000 kr/år. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 mars 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Handlingsplan för åtgärder mot buller från fordonstrafik 2019-2021 antas.  

Yrkanden 

Ordföranden och Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att handlingsplan för 

åtgärder mot buller från fordonstrafik 2019-2021 antas med förändringen att 

texten i andra stycket under rubriken Budget för åtgärder på sidan 7 i 

handlingsplanen ändras 

från 

"Budget för fönsteråtgärder ligger i tekniska nämndens driftbudget och är för 

närvarande 200 000 kr/år. En höjning till 600 000 kr/år har föreslagits i 

åtgärdsprogrammet för att staden skall nå de uppsatta etappmålen. Budgeten 

för fönsteråtgärder omfattar förutom själva bidraget även kostnader för 

ljudmätningar och besiktningar i samband med fönsterbyten. Förvaltningens 

bedömning är att föreslagen budget i åtgärdsprogrammet är något hög. För 

att kunna utföra åtgärder enligt handlingsplanen krävs ca 400 000 kr/år. 

Konsekvensen av nuvarande budget är att vi får ge bidrag till färre 

fastigheter, alternativt avstå från ljudmätningar och besiktningar för vissa 

fastigheter."  

till 

"Budget för fönsteråtgärder ligger i tekniska nämndens driftbudget och är för 

närvarande 200 000 kr/år. För att kunna utföra åtgärder enligt 

handlingsplanen krävs ca 400 000 kr/år. Konsekvensen av nuvarande budget 

är att vi får ge bidrag till färre fastigheter, alternativt avstå från 

ljudmätningar och besiktningar för vissa fastigheter. 

Genomförandetakten styrs av tilldelade medel i den årliga 

årsplaneprocessen." 

 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till ordförandens och Anna Hård af 

Segerstads (M) yrkande.  
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§ 65 Dnr TN 2019/00269-3.12.5 

Nämndinitiativ - Automatisera regleringen av markvärme 

Beslut 

1. Nämndinitiativet bifalls. 

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett test 

med automatiserad styrning av markvärme.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna och Kristdemokraterna har i ett nämndinitiativ med rubriken 

Nämndinitiativ - Automatisera regleringen av markvärme föreslagit att 

teknik- och fastighetsförvaltningen ska utreda om regleringen av 

markvärmen kan automatiseras. Vidare föreslås i nämndinitiativet att 

förvaltningen, om automatisering är möjlig, även presenterar olika 

lösningsförslag hur regleringen av markvärme kan automatiseras, en 

konsekvensanalys (så som besparingspotential, uppskattad förändring på 

kvalité och miljö) samt investerings- och driftkostnader.   

Nämndinitiativet har den 21 mars 2019 anmälts till tekniska nämnden för 

beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls 

genom att ett test genomförs på en markvärmeanläggning som idag sköts 

manuellt. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 mars 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet bifalls. 

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett test 

med automatiserad styrning av markvärme.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

K Calderon 
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§ 66 Dnr TN 1819122- 

Blomsterprogram 2019 - Information 

Ärendebeskrivning 

Lars Wiberg informerar om 2019 års blomsterprogram, där vårblommor, 

sommarblommor och höstväxter ingår. Årets tema är karneval.  
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§ 67 Dnr TN 1819123- 

Handlingsplan för Erikslund - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om stadens samarbete med Erikslundsgruppen. 

       

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:50 - 15:10. 
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§ 68 Dnr TN 1819124- 

Inkomna synpunkter - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om hur teknik- och fastighetsförvaltningen 

arbetar med synpunker från allmänheten. 

Under 2018 kom cirka 17000 synpunkter in via systemet Flexite. Cirka 

12000 av dessa hanterades av Kontaktcenter medan 5000 togs om hand av 

förvaltningen. Förutom de synpunkter som kommer in via Flexite lämnas 

också synpunkter via Facebook, telefonsamtal, ortsdialoger, trygghets-

projekt, e-förslag, media, samrådsmöten och mail.  
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§ 69 Dnr TN 1819126- 

Kollektivtrafik - Information 

Ärendebeskrivning 

Region Västmanlands kollektivtrafikförvaltnings direktör Arne Andersson 

informerar om förvaltningens verksamhet.  
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§ 70 Dnr TN 1819125- 

Biokol - Information 

Ärendebeskrivning 

Lars Wiberg informerar om tillverkning av biokol och dess positiva effekter; 

en grönare stad med renare luft, renare vatten och färre översvämningar.  
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§ 71 Dnr TN 2019/00174-3.12.3 

Olycksutredning - cykelolycka Fredriksbergsgatan - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om cykelolycka vid Fredriksbergsgatan samt om 

stadsledningskontorets utredning av olyckan.  
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§ 72 Dnr TN 1819128- 

Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet - Information 

Ärendebeskrivning 

Johannes Cattani informerar om arbetet med Lögarängsområdet och om 

innehållet i utvecklingsprogrammet.  
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§ 73 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund påminner om natur- och kulturmiljöresan som Park- och 

naturenheten anordnar den 17 maj 2019. 

 

Hans Näslund informerar att Produktion ej fick uppdraget om tillsyn och 

skötsel av tomtmark för Bostads AB Mimer på områdena Bäckby, Skälby, 

Fredriksberg, Vetterstorp och Vetterslund. (offentligt nu?) 

 

Hans Näslund informerar om hantering av sekretessärenden i tekniska 

nämndens arbetsutskott. Nämnden enas om att endast arbetsutskottet ska få 

ta del av sekretessbelagda ärenden och protokoll. Tekniska nämnden får ta 

del av samma version av protokoll som läggs ut på vasteras.se, där 

sekretessmarkerad information tagits bort. 

 

Hans Näslund informerar om att teknik- och fastighetsförvaltningen även i år 

kommer att erbjuda gratis foder från kommunala gräsytor till djur under 

förutsättning att lantbrukarna själva klipper gräsytorna.  
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§ 74 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Johannes Wretljung Persson (MP) frågar om sandupptagning på 

Tråddragargatan. Ett längre stråk av ihopsopad sand har legat i cirka en 

månad utan att det tagits upp. 

Linnea Viklund svarar att det finns en tidsgräns på fem dagar när det gäller 

stråken av ihopsopad sand och att entreprenören redan är vidtalad om att 

sanden legat för länge.  

 

 


