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§ 202 Dnr TN 1821060- 

Beslut om närvaro på tekniska nämndens sammanträde 

Beslut 

1. Anna Nordanberg och Emil Thessén medges närvarorätt på dagens 

sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Ordföranden frågar tekniska nämnden om Anna Nordanberg, politisk 

sekreterare för Liberalerna, och Emil Thessén, kommunalråd för 

Sverigedemokraterna, får närvara på dagens sammanträde.  
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§ 203 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Mattias Hedman (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 204 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärendena 1 - 9 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen och arbetsutskottet; 

arbetsutskottet enades om att lägga till en informationspunkt om snöröjning 

till dagens föredragningslista. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; ordföranden informerar 

att ärende nr 9 - Framtidens kollektivtrafik - ändras från beslutsärende till 

överläggningsärende och att information kommer att ges om höga 

vattennivåer i Mälaren under ärende nr 18 - Direktören informerar. 

Anna Hård av Segerstad (M) anmäler nämndinitiativ från (M) och (KD) med 

rubriken Fortsatt ö-trafik i Västerås. 

Ordföranden anmäler nämndinitiativ från majoriteten, (S), (L), (C) och (MP) 

med uppdrag till teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda 

förutsättningarna för korttidsuthyrning av, för allmänheten annars ej 

tillgängliga, kommunala parkeringsplatser.     
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§ 205 Dnr TN 2019/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 14 

november 2019 läggs till handlingarna.  
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§ 206 Dnr TN 2019/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 18 december 2019 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 18 december 2019 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 18 december 2019 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.     
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§ 207 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 (M) om att utreda hur 

arbetslösa som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre 

miljö - Dnr TN 2019/00869 

Övriga handlingar 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-03, § 249 – Svar på motion från (M) 

om promenadstråk längs Svartån i Mälarstaden Västerås - Dnr TN 

2017/00937 

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-23, § 411 - Risk- och 

internkontrollplan - kommunstyrelsen samt gemensamma processer 2020 - 

Dnr TN 2019/00893 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-07, § 271 - Val av ny ersättare i 

tekniska nämnden efter Christian Petterson (M) – Dnr TN 2019/00613 

5. Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05, § 434 - Månadsrapport september 

2019 för Västerås stad - Dnr TN 2019/00444 

6. Skrivelse, daterad den 17 november 2019, från Kungsåra 

hembygdsförening ställd till tekniska nämnden – Önskemål om busstrafik till 

Kungsåra – Dnr TN 2019/00075 

7. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 2 december 2019 

8. Postlista för perioden 2019-11-05 – 2019-12-02     
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§ 208 Dnr TN 2019/00863-1.3.6 

Nämndinitiativ från Utveckling Västerås - Förbättra tryggheten 
runt Bjurhovda centrum 

Beslut 

1. Intentionerna i nämndinitiativet bifalls.      

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 21 november 2019 inkom Utveckling Västerås (S, L, 

C och MP) med ett nämndinitiativ med rubriken ”Förbättra tryggheten runt 

Bjurhovda centrum”. I nämndinitiativet beskrivs att Bjurhovda centrum 

uppfattas som en mörk och otrygg miljö med bristande belysning och att sly 

behöver tas bort. Det beskrivs också problem med bilkörning på 

cykelbanorna på baksidan av centrumbyggnaden. 

I nämndinitiativet föreslås att teknik- och fastighetsförvaltningen får i 

uppdrag: 

- att återkomma till tekniska nämnden med vilka förbättringsåtgärder som 

görs och behöver göras för att området kring Bjurhovda centrum ska vara 

mer trafiksäkert och tryggt att vistas i. 

- att återkomma med mer detaljer kring rivning av gamla centrumhuset och 

den nya detaljplanen.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2019 genomfört ett 

trygghetsprojekt på Bjurhovda. Utifrån de boendes önskemål har åtgärder 

genomförts i området, t ex röjning av buskage runt tunnlarna och i centrum, 

förstärkt belysning i några tunnlar samt av gc-bana längs Österleden, hinder 

på gång- och cykelvägar i syfte att minska bilåkandet samt fler sittplatser och 

papperskorgar längs gång- och cykelvägar. Åtgärderna är genomförda under 

hösten 2019. 

Frågan om rivning av centrumbyggnaden hanteras av fastighetsnämnden, 

som är fastighetsägare. Ny detaljplan för Bjurhovda centrum ligger för 

uppstart under 2020 enligt byggnadsnämndens förslag till prioriteringslista. 

Förslaget är att nämndinitiativets två uppdrag hanteras genom att: 

Förvaltningen summerar upp genomförandet av åtgärderna i 

trygghetsprojektet och utreder om det behövs ytterligare driftåtgärder för 

ökad trygghet samt kostnad för dessa. Detta återrapporteras vid nämndens 

sammanträde i februari 2020. 

Förvaltningen återkommer med muntlig information vid lämpligt 

sammanträde så snart det finns mer information om rivningen och om den 

nya detaljplanen. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till hantering av 

nämndinitiativet godkänns.    

Yrkanden 

Ordföranden Anna Thunell (MP) yrkar att intentionerna i nämndinitiativet 

bifalls. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till Anna Thunells (MP) yrkande.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut; att intentionerna i 

nämndinitiativet bifalls, och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 

med detta.   
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§ 209 Dnr TN 1821675- 

Nämndinitiativ från Utveckling Västerås - Minska bilköerna i 
kommunen - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 210 Dnr TN 2018/00510-3.10.1 

Återrapportering av uppdrag - Framtidens kollektivtrafik - Ta 
fram en genomförandeplan utifrån delprojektet 2 Framkomlighet 
- Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.       

Ärendebeskrivning 

Jan Persson informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 211 Dnr TN 2019/00890-1.2.2 

Uppdrag - Överlämnande av myndighetsutövning färdtjänst, 
utvärdering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner utvärderingen. 

2. Tekniska nämnden antar Kollektivtrafikförvaltningens utvärdering som 

sin egen och översänder denna till kommunstyrelsen för att avsluta ärendet.          

Ärendebeskrivning 

I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om att överföra ansvaret för 

myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst till 

Kollektivtrafikmyndigheten Region Västmanland. Samtidigt uppdrogs till 

tekniska nämnden att följa upp och utvärdera förändringens effekter utifrån 

ett kundperspektiv. 

Kollektivtrafikförvaltningens utvärdering i ärendet bifogas. Utvärderingen 

visar att syftet med verksamhetsövergången sammantaget har uppnåtts 

genom en effektivare verksamhet, bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 9 

december 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden godkänner utvärderingen. 

2. Tekniska nämnden antar Kollektivtrafikförvaltningens utvärdering som 

sin egen och översänder denna till kommunstyrelsen för att avsluta ärendet.            

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kollektivtrafikförvaltningen              
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§ 212 Dnr TN 2019/00884-1.4.2 

Återrapportering av utfall för upphandling 2019 för 
Produktionsenheten - Information 

Ärendebeskrivning 

Karolina Tapper och Anders Josefsson informerar om utfall för upphandling 

2019 för Produktionsenheten.  
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§ 213 Dnr TN 2019/00885-1.4.1 

Upphandlingsplan 2020 för Produktionsenheten 

Beslut 

1. Förslag till Upphandlingsplan 2020 för Produktionsenheten godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Planering av kommande upphandlingar sker löpande tillsammans med 

Upphandlings- och inköpscenter (UIC). Inför varje kalenderår tas det fram 

en upphandlingsplan för det kommande året. I planeringen beaktas dels 

leverantörsavtal som kan förlängas och dels avtal som är på väg att löpa ut. 

De flesta av Produktions leverantörsavtal utgörs av ett antal 

underentreprenörer och materialleverantörer som behövs för att klara de 

uppdrag som förvaltningen har.  

Enligt planen för 2020 kan 4 avtal förlängas ytterligare minst 1 år och 9 avtal 

behöver upphandlas på nytt. Eventuella upphandlingar beroende på utfall på 

drift och underhåll område Öster är 5 st avtal. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 

december 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslag till Upphandlingsplan 2020 för Produktionsenheten godkänns.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 15:00 – 15:10 
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§ 214 Dnr TN 2019/00864-3.10.1 

Nämndinitiativ från Utveckling Västerås - Minska bilköerna i 
kommunen 

Beslut 

1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.       

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 21 november 2019  inkom Utveckling Västerås (S, 

MP, C, L) med ett nämndinitiativ med rubriken ”Minska bilköerna i 

kommunen”. I nämndinitiativet beskrivs att problemet med bilköer ökar i 

och med att staden växer. Förslaget är att teknik- och fastighetsförvaltningen 

får i uppdrag att presentera olika åtgärder som minskar bilköerna, och som 

går i linje med stadens antagna mål inom transportområdet, exempelvis 

luftkvalitet och klimat. Även underlag kring inducerad trafik ska presenteras. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av nämndinitiativet 

anföra följande: 

De frågor som väcks i nämndinitiativet är av en övergripande art. För att 

åstadkomma en minskning av bilköerna i en växande stad krävs kraftfulla 

åtgärder för att trafikanterna ska använda samtliga färdsätt på ett optimalt 

sätt. När trafikanterna väljer att utföra de resor som är möjliga till fots, med 

cykel och med kollektivtrafik, frigörs utrymme i bilvägnätet så att de resor 

som behöver ske med bil kan få god framkomlighet även när staden växer. 

Nu gällande styrdokument för trafiken i Västerås, Trafikplan 2026, antogs 

2014 och för närvarande pågår utvärdering och aktualitetsbedömning av 

trafikplanen. Trafikfrågorna är också en viktig del i Översiktsplanen 

ÖP2026, som även den är under aktualitetsbedömning. Förvaltningen ser att 

intentionerna i nämndinitiativet behöver hanteras i en stadsövergripande 

process med att ta fram en ny trafikplan, alternativt genom att revidera 

gällande trafikplan. Frågan om uppdrag om ny/reviderad trafikplan kommer 

att hanteras i kommunstyrelsen. 

I nämndinitiativet tas även fenomenet inducerad trafik upp. I Trafikplan 

2026 finns ett resonemang om inducerad trafik: ”…en utökad kapacitet i 

vägnätet (dvs ett ökat utbud) skapar en ökad efterfrågan på transporter. 

Forskningen visar att det inte går att bygga bort trängsel med ny 

väginfrastruktur. Mängden bilar som får plats i en tätare stad är således 

begränsad.” Detta resonemang får tas med och värderas i arbetet med en ny 

eller reviderad trafikplan. 

Eftersom intentionerna i nämndinitiativet kan tas omhand i en redan 

pågående process är förslaget från förvaltningen att nämndinitiativet inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till hantering av 

nämndinitiativet.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut; nämndinitiativet 

föranleder ingen ytterligare åtgärd, och finner att tekniska nämnden beslutar 

i enlighet med detta.  
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§ 215 Dnr TN 2019/00915-1.4.1 

Besparingar 2020 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras och teknik- och fastighetsförvaltningen får i 

uppdrag att återkomma på tekniska nämndens sammanträde den 23 januari 

2020 med en ny bruttolista på besparingar för 2020.      

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 

2020 en priskompensation på 0.5 Mkr. Tekniska nämndens faktiska 

prisökning 2020 är 2.6 Mkr. Detta beror på indexuppräkningar på befintliga 

avtal, tillkommande gatu- och parkytor i en växande stad, prisökning 

markvärme mm. Det finns därför ett behov av besparingar på 2.1 Mkr för att 

nå budget i balans 2020. 

Tekniska nämnden har i budget 2020 en ettårssatsning på ökat gatu- och 

parkunderhåll. Den ordinarie driftbudgeten för gatu- och parkunderhåll är 

knapp, och besparingar inom detta verksamhetsområde bör i största mån 

undvikas för att säkerställa att den av kommunfullmäktige beslutade extra 

satsningen får effekt.          

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras och att teknik- och 

fastighetsförvaltningen får i uppdrag att återkomma på tekniska nämndens 

sammanträde den 23 januari 2020 med en ny bruttolista på besparingar för 

2020.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 216 Dnr TN 2019/00444-2.5.0 

Månadsrapport november 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport november 2019 för tekniska nämnden läggs till 

handlingarna.  
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§ 217 Dnr TN 2019/00509-2.6.2 

Trafikutredning Kyrkbacken och Biskopsgatan - Information 

Ärendebeskrivning 

Alexandra Trollberg och Jimmy Heimersson informerar om resultaten av 

trafikutredningar gjorda för Kyrkbacken och Biskopsgatan.  
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§ 218 Dnr TN 2019/00119-3.10.1 

Återkoppling från Trygghetsprojekt 2019 på Bjurhovda - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Tengvall informerar om Trygghetsprojekt 2019 på Bjurhovda och 

om de åtgärder som genomförts.  
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§ 219 Dnr TN 2018/00776-1.7.1 

Utställning av fördjupad översiktplan för Sätra (FÖP 68) - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Jenny Bergström informerar om fördjupad översiktsplan för Sätra.  
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§ 220 Dnr TN 2019/00911-3.10.1 

Utvärdering av cirkulationsplats Kopparmotet - Information 

Ärendebeskrivning 

Viktor Pontmark informerar om genomförd utvärdering av cirkulationsplats 

Kopparmotet.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (31) 
Tekniska nämnden 2019-12-19 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 221 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om höga vattennivåer i Mälaren på grund av regn 

och om åtgärder med anledning av detta. 

 

Hans Näslund informerar att tilldelning skett för uppdrag på Kofotsgatan. 

 

Hans Näslund informerar att Kraftsamling för Västerås city 2018-2022 

bjuder in till seminarium på temat En hel stad landar mitt i staden. En 

inbjudan med fastställt datum kommer att mailas ut till nämnden innan jul.  

Ordföranden informerar att tekniska nämnden här kan använda sig av de två 

dagar per år som varje ledamot och ersättare har till förfogande för 

studiebesök. 

 

Hans Näslund informerar om förvaltningens kommande ihopslagning av 

Gatu- och trafikenheten och Park-och natureneheten samt om förvaltningens 

resultat i årets medarbetarundersökning. 

 

Hans Näslund tackar tekniska nämnden å förvaltningens vägnar för ett gott 

samarbete under det gångna året.       
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§ 222 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård av Segerstad (M) anmäler nämndinitiativ från (M) och (KD) med 

rubriken Fortsatt ö-trafik i Västerås (se § 224). 

 

Anna Thunell (MP) anmäler nämndinitiativ från majoriteten, (S), (L), (C) 

och (MP) med uppdrag till teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda 

förutsättningarna för korttidsuthyrning av, för allmänheten annars ej 

tillgängliga, kommunala parkeringsplatser (se § 225).    
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§ 223 Dnr TN 1821676- 

Snöröjning - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om höstens utmaningar i vinterväghållningen.  
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§ 224 Dnr TN 2019/00955-3.10.6 

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Fortsatt ö-trafik i Västerås 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Carl-Johan Aberger (M), 

Erik Degerstedt (M), Paula Ottosson (M) och Joakim Widell (KD) anmäler 

nämndinitiativ med rubriken Fortsatt ö-trafik i Västerås, med följande 

lydelse: 

Mälaren är en livsnod och uppskattad rekreation om verksamhetsområde i 

Västerås kommun. Båtlivet i Västerås skärgård är uppskattat av många 

västeråsare. Kommunen har flera vackra öar och båttrafik är en förutsättning 

för många västeråsare och besökare för att komma ut till öarna. 

Det är viktigt att båttrafik som går i Mälaren också jobbar med att få till 

miljövänligare drivmedel. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

- att se över möjligheten och utbud att upphandla ö-trafik i Mälaren Almö-

Lindö, Skåpholmen, Ridön.  

- att göra en översyn av hyresavtal om Elba-färjan (Öster Mälarstrand, Östra 

holmen, Elba, Johannisberg). 

- att se över möjlighet för kombibiljett färja och kollektivtrafik. 

- att utreda kostnaderna för att Elba-färjan ska byggas om för att kunna gå 

utanför Västeråsfjärden. 

- att utreda vilka åtgärder som kan göras för att drivmedel på ö-trafik ska bli 

mer miljövänliga.     
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§ 225 Dnr TN 2019/00956-3.10.1 

Nämndinitiativ från majoriteten, (S), (L), (C) och (MP), i tekniska 
nämnden - Utred förutsättningarna för korttidsuthyrning av, för 
allmänheten annars ej tillgängliga, kommunala parkeringsplatser 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Ulf Jansson (C), och Benny Nore 

(L) anmäler nämndinitiativ med uppdrag att utreda förutsättningarna för 

korttidsuthyrning av, för allmänheten annars ej tillgängliga, kommunala 

parkeringsplatser, med följande lydelse: 

I vår stad blir det allt svårare att som bilist hitta parkeringsplatser och 

behovet ökar. Det är svårt att möta hela detta behov genom nybyggnation av 

parkeringsplatser t.ex. i city. En växande stad kräver innovation för att möta 

morgondagens behov av parkeringsplatser. Därför bör befintliga p-platser 

användas optimalt. Många parkeringsplatser står idag oanvända stora delar 

av dygnet. Kommunen bör därför ha ett system för att hyra ut 

parkeringsplatser som står oanvända.  

Delningsekonomin får ett allt starkare fäste i världen, den ekonomiska 

potentialen är väldigt stor. Det upplägg som föreslås i det första stycket 

prövas bland annat i Helsingborg och Malmö. Om det finns ekonomiska och 

miljömässiga fördelar med detta så bör det även användas i Västerås.   

Därmed yrkar vi: 

att teknik- och fastighetsförvaltning får i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för korttidsuthyrning av, för allmänheten annars ej tillgängliga, kommunala 

parkeringsplatser.   
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§ 226 Dnr TN 1818135- 

Julavslutning 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden tackar teknik- och fastighetsförvaltningen och tekniska 

nämnden för en bra arbetsinsats och ett gott samarbete under året och önskar 

en god jul med välförtjänt ledighet och vila. 

Anna Hård af Segerstad (M) tackar för gott samarbetet under året och önskar 

förvaltningen och tekniska nämnden god jul och gott nytt år.  

 

 


