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§ 198 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Ärendebeskrivning 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Jan van der Horst (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 199 Dnr TN 1811009- 

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Dagens sammanträde är slutet för allmänheten och därmed utgår också 

punkten Allmänhetens frågestund. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen och arbetsutskottet: Solveig 

Nilsson (S) meddelar att ärendena Ändring av felparkeringsavgifter, Projekt 

#rentvästerås och Stadshusutredningens resultat utgår. 

2. Inga extraärenden anmäls från tekniska nämnden. 
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§ 200 Dnr TN 2020/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 13 

oktober 2020 läggs till handlingarna. 
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§ 201 Dnr TN 2020/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 9 november 2020 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 9 november 2020 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 9 november 2020 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 
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§ 202 Dnr TN 2020/00003-1.3.4 

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

--- 

Övriga handlingar 

1. Information från Stadsledningskontoret - Nytt program för skydd och 

beredskap – TN 2020/00749 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-01, § 204 – Val av ny ersättare i 

tekniska nämnden efter Erik Degerstedt (M) – Dnr TN  

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-01, § 225 - Sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-01, § 229 – Policy för personer med 

funktionsnedsättning i Västerås stad 2020-2025 – Dnr TN 2019/00921 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-01, § 231 – Policy för 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås – Dnr TN 

2019/00962 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-01, § 242 – Val av ny ledamot i 

tekniska nämnden efter Carl-Johan Aberger (M) 

7. Skrivelse samt svar på skrivelse om el-sparkcyklar i Västerås - Dnr TN 

2020/00799 

8. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, § 283 – Svar på motion från 

(SD) om att redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av 

lagkrav - Dnr TN 2020/00852 

9. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15, § 287 - Svar på motion från (M) 

om mindre nedskräpning med fler askkoppar i city - Dnr TN 2019/00684 

10. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 2 november 2020 

11. Postlista för perioden 2020-10-07 - 2020-11-03 
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§ 203 Dnr TN 2020/00827-3.12.1 

Beslut - Nämndinitiativ från (M) - Inför trygga stråk 

Beslut 

1. Nämndinitiativet avslås. 

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt 

reserverar sig enligt följande: 

Kriminaliteten begränsar individers frihet. Det måste bli stopp på den grova 

brottsligheten och tryggheten i vardagen måste öka. Många västeråsare och 

besökare upplever otrygghet när de går mellan järnvägsstationen till centrum 

på Kopparbergsvägen samt vid busshållplatser på Stora gatan.  

Träden längs Kopparbergsvägen är täta, många kajor vistas där och det är 

svårt att gå under träden utan att uppleva träck och olust. Belysningen 

upplevs dålig och med närhet till Vasaparken där det sker drogförsäljning 

och överfall gör det än mer otryggt att gå sträckan som alla som ska ta sig 

från stationen till centrum behöver ta.   

Eftersom Polisen, sedan tidigare förslag om trygga stråks lämnats in, fått 

ökade möjligheter att sätta upp kameror tycker vi att kommunen bör vara 

behjälplig och peka ut platser som är aktuella. Det är ytterst oroande att s-

majoriteten inte vill vidta åtgärder för att öka tryggheten för västeråsare.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) - 

Inför trygga stråk föreslagit  1. Att undersöka möjligheten att införa tryggt 

stråk, med bättre belysning och kameraövervakning, från stationen via 

Kopparbergsvägen till Stora gatan, samt 2. Att undersöka möjligheten att 

införa kameraövervakning vid busshållplatserna på Stora gatan 

Nämndinitiativet har den 22 oktober 2020 anmälts till tekniska nämnden för 

beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet avslås mot 

bakgrund av att frågan om kameraövervakning av allmän plats nyligen 

behandlats i en motion från (SD), och att kommunfullmäktige avslagit 

motionen. Frågorna om buskage och belysning kan hanteras inom ramen för 

pågående verksamhet och uppdrag. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

november 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet avslås. 
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Yrkanden 

Stefan Lindh (M) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag att nämndinitiativet ska avslås och Stefans 

Linds (M) bifallsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att tekniska nämnden beslutar enligt teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 204 Dnr TN 2020/00826-3.11.1 

Beslut - Nämndinitiativ från (M) - Rusta upp Bruksleden i 
Västerås 

Beslut 

1. Nämndinitiativet bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) - 

Rusta upp Bruksleden i Västerås föreslagit att förvaltningen får i uppdrag att 

göra en ansökan om bidrag för en underhållssatsning av Bruksleden, på 

sträckan från Erikslund upp till kommungränsen. 

Nämndinitiativet har den 22 oktober 2020 anmälts till tekniska nämnden för 

beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

oktober 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet bifalls. 

Yrkanden 

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

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 205 Dnr TN 2019/00648-3.10.3 

Beslut - Återrapport av uppdrag från Utveckling Västerås - (MP), 
(S), (L) och (C) - Utred möjligheten att ge fler västeråsare 
möjlighet att åka med skolskjutsar till närmaste 
kollektivtrafikanslutning 

Beslut 

1. Återrapporten godkänns och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån erhållet uppdrag har dialog mellan teknik och fastighetsförvaltningen 

och barn och utbildningsförvaltningen genomförts. Utgångspunkten har varit 

att hitta möjligheter att ge allmänheten möjlighet att åka med på 

skolskjutsarna samt hitta samverkansformer för en ekonomisk hushållning av 

Västerås stads resurser samt möjliggöra ett ökat resande i befintlig 

kollektivtrafik. 

Utredningen har tagit hjälp av jurister som tittat på möjligheten att använda 

skolskjutsarna för allmänhetens resor. Sammantaget har utfallet gett att detta 

inte är möjligt. Det finns inte någon möjlighet att genomföra detta utifrån 

avtal och gällande lagstiftning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 

november 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Återrapporten godkänns och uppdraget avslutas. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 206 Dnr TN 2020/00153-2.5.0 

Beslut - Månadsrapport oktober 2020 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport oktober 2020 för tekniska nämnden läggs till 

handlingarna. 
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§ 207 Dnr TN 2020/00829-1.4.1 

Överläggning - Komplettering av Årsplan 2021 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet. 
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§ 208 Dnr TN 2020/00495-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Ramavtal beläggningsarbeten 2021 

Beslut 

1. Anskaffningen av ramavtal för beläggningsarbeten godkänns. 

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 

reserverar sig enligt följande: 

I Moderaterna och Kristdemokraternas budget tar vi krafttag och vill på 

allvar börja beta av underhållsskulden. I vår budget satsar vi 30 miljoner kr 

mer än majoriteten (S, L, C, MP) på underhåll och beläggningar av gator, 

vägar och cykelbanor. Dåligt underhållna vägar är både en 

trafiksäkerhetsrisk för enskilda personer och en risk för att fordon ska 

komma till skada. Vår totala satsning är 110 miljoner kronor på underhåll av 

gator, vägar och cykelbanor.  

Särskilt yttrande 

Kenneth Nilsson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Den formella dagordningen hade inte med denna punkt men fanns i 

assistenten. När SD skulle behandla ärendena upptäcktes diskrepansen för 

sent och inläsning av de 13 dokumenten kunde inte ske innan mötesstart. 

Det blev en diskussion och en försäkran från övriga att det inte finns något 

kontroversiellt i ärendet. Majoriteten kan komma att i budgetfullmäktige 

besluta att upphandlingen ska omfatta 80 Mkr, dvs 30 Mkr mer än tidigare. 

Ärendet är brådskande och processen har startats i förvaltningen. 

SD har inte fastställt sin budget gällande TN, men vår satsning bör hamna i 

paritet med (M) och stödjer därför yrkandet från M.  

Det är synnerligen besvärande att ärenden kommer till nämnden med kort 

varsel. Vi hoppas detta var en engångsföreteelse och att kommunledning och 

förvaltning anpassar sina rutiner. 

Ärendebeskrivning 

Avtalstiden för beläggningsarbeten löper ut vid årsskiftet och ny 

ramavtalsleverantör behöver upphandlas inför beläggningssäsongen 2021. 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade om anskaffning den 13 oktober 

2020, §139. 

Majoriteten i Västerås, (S), (L), (C) och (MP) har i sitt budgetförslag för 

2021, som presenterades den 9 november 2020, föreslagit att höja anslaget 

för beläggningsunderhåll från 50 miljoner kronor per år till 80 miljoner 

kronor 2021 Förslaget är tänkt att under fem år beta av underhållsskuld på 

bil- samt gång- och cykelvägar.  
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Med anledning av majoritetens budgetförslag föreslår förvaltningen att 

summan för anskaffningen höjs med motsvarande. 

1. Anskaffningen av ramavtal för beläggningsarbeten godkänns. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 10 

november 2020, lämnat förslag till beslut: 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att summan för anskaffningen höjs till 

110 miljoner kronor i enlighet med Moderaternas budgetförslag, under 

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad ram. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) yrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag och Anna Hård af Segerstads (M) förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar enligt teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 209 Dnr TN 2020/00867-3.10.2 

Beslut - Ändring av felparkeringsavgifter 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 
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§ 210 Dnr TN 2020/00719-1.3.2 

Överläggning - Styrkort och internkontrollplan 2021 för tekniska 
nämnden 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram förslag till styrkort och internkontrollplan för 

2021 och tekniska nämnden ges nu möjlighet att lämna synpunkter och 

medskick. Styrkortet och internkontrollplanen ingår i verksamhetsplanen för 

2021, som kommer att lyftas till nämnden för beslut i december. 

Emma Rimbe informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet. 
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§ 211 Dnr TN 1824505- 

Information - Projektet #rentvästerås 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 
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§ 212 Dnr TN 1824514- 

Information - Besök från AME (Arbetsmarknadsenheterna) 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Ulrika Andersson informerar om AME:s verksamhet och 

Linnea Viklund informerar om teknik- och fasthetsförvaltningens pågående 

arbete med att ta fram lämpliga arbetsuppgifter inom förvaltningens 

verksamhetsområde.  
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§ 213 Dnr TN 1824504- 

Information - Stadshusutredningens resultat 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 
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§ 214 Dnr TN 1824506- 

Information - Snöröjning och halkbekämpning 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om snöröjning och halkbekämpning under 

vintersäsongen 2020/2021. 
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§ 215 Dnr TN 1824507- 

Information - Dumpning av avfall 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Tekniska nämnden 2020-11-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216 Dnr TN 2020/00851-3.10.1 

Information - Västerås stads kommunranking i tre mätningar 
(Cyklistvelometern, Kommunvelometern och SHIFT) - Cykling 
och mobilitet 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (28) 
Tekniska nämnden 2020-11-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr TN 1824513- 

Information - Ny reglering: cykelgata 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Tekniska nämnden 2020-11-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 218 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Ingen övrig information ges på dagens sammanträde. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

28 (28) 
Tekniska nämnden 2020-11-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 219 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

 


