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Sammanträdesprotokoli §§ 70-86

m VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 
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Tjänstgörande ledamöter

21 april 2022
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Erik Degerstedt (M)

Tjänstgörande ersättare Ari Lindberg (SD) tjänstgör istället för Kenneth Nilsson (SAKNAR)
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Justeras

Anna Thunell (MP)

Kerstin Herbertsson

Mattias Hedman (S)
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Teknik- och fastighetsnämnden, Stadshuset
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Frånvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (SAKNAR)

Närvarande ersättare 
Jan-David Van Der Horst (S)
Benny Nore (L)
Maria Sannesjö (C)
Johannes Wretljung Persson (MP)
Samuel Stengård (KD)

Övriga närvarande
Hans Näslund, direktör
Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör
Thomas Wulcan, enhetschef
Caroline Bärzén, controller
Krister Sikström, avdelningschef
Fanny Berglind, planerare
José Rufo Gonzalez, planerare
Susanna Hansen, vattensamordnare
Emma Strandqvist, landskapsingenjör
Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§70 Dnr TN 1811008-

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut
1. Tekniska nämnden uppdrar åt Mattias Hedman (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§71 Dnr TN 1811009-

Beslut - Fastställande av föredragningslistan

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Ärendena 1 - 6 är öppna för allmänheten.

Ärendebeskrivning
1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet.
2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; Solveig Nilsson (S) 
anmäler fråga om natur- och kulturmiljöresan, Ulf Jansson (C) anmäler 
frågor om asfalteringskostnader och bussar, Mattias Hedman (S) anmäler 
fråga om Vallbybron och Anna Östholm (L) anmäler fråga om rondeller.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§72 Dnr TN 2022/00001-1.3.4

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 10 mars 
2022 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§73 Dnr TN 2022/00002-1.3.4

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut:
1. Förteckning den 19 april 2022 över delegationsbeslut från transport- och 
myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering.
2. Förteckning den 19 april 2022 över delegationsbeslut från transport- och 
myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut.
3. Förteckning den 19 april 2022 över delegationsbeslut om avtal, 
beställningar och avrop.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§74 Dnr TN 2022/00003-1.3.4

Beslut - Anmälan av handlingar

Beslut
1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av handlingar:
Inkomna remisser 

Övriga handlingar
1. Fastighetsnämndens beslut 2022-02-22, § 51 - Genomförandebeslut - 
Allmän platsmark i Kopparlunden
2. Kommunstyrelsens beslut 2022-02-23, § 49 - Svar på nämndinitiativ från 
(M) och (KD) om snygg och trygg gång och cykelbana mellan Västerås 
station/city och Steam hotel
3. Kommunstyrelsens beslut 2022-02-23, § 52 - Återrapport av uppdrag - 
Långsiktig försörjning av småhustomter i Västerås
4. Kommunstyrelsens beslut 2022-02-23, § 53 - Uppdrag - Handlingsplan 
inklusive riktlinjer för masshantering
5. Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 72 - Slutrapport - Handlingsplan 
2019-2021 för genomförande av Program för personer med 
funktionsnedsättning - TN 2018/00798
6. Revisionsrapport 2019:5 - Granskning av stadens hantering av och 
nyttjande av statsbidrag
7. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 28 mars 2022
8. Postlista för perioden 2022-03-02 - 2022-03-29

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§75 Dnr TN 2022/00234-3.12.4

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Genomlysning av stadens 
mobilitetsåtgärder (nytt upplägg för flexibla parkeringstal)

Beslut
1. Uppdraget som innefattar verkställighet för nytt upplägg för flexibla 
parkeringstal godkänns och skickas vidare som återrapport till 
kommunstyrelsen.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 
reserverar sig enligt följande:
Nya bostadsområden måste ha tillräckligt med parkeringsplatser för boende, 
arbetsplatser och besökande. Dagens p-normer är redan låga och många av 
mobility managementåtgärdema är saker som borde vara naturliga för en 
byggherre. De låga talen gör att parkeringsnormen inte kraftigt kan reduceras 
som en följd av mobility-managementåtgärder. Dessa åtgärder är kortsiktiga 
och under 5 år. I områden som har minskad P-norm som en följd av 
mobility-managementåtgärder att vi redan nu har parkeringsproblem och 
bilpooler är inte längre kvar.
Reduceringstalen är rent allmänt för höga. Vidare innebär de två alternativen 
guld och silver för stor skillnad för kraven på parkeringar och är inte i nivå 
med åtgärderna.
Ari Lindberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande

Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:
Det uppdraget som getts omkring en genomlysningen med förslag rörande 
mobility-management (MM) och MM rabatten med flexibla parkeringstal är 
uppe för hantering under denna punkt. Dessa delar är och kan inte friställas 
från stadens p-tals norm utan det påverkas omedelbart negativt vid införande 
av MM rabatten och flexibla parkeringstal.
Det underlag som är framtaget innehåller flera bra och intressanta delar, 
delar som i sig borde vara en naturlig del för varje Byggherre som vill bygga 
hållbara, långsiktiga och attraktiva fastigheter. Det stora problemet i 
upplägget som nu finns är att de i många fall självklara delar för en modem 
och hållbart byggnation nu premieras med kortsiktiga incitament som i sig 
tillskapar en större ekonomisk lönsamhet för byggherrarna. P-talets 
minskning för Byggherren på bostäder med upp till 45% mindre p-platser är 
en stor ekonomisk vinst för Byggherren, och innebär direkt en minskning på 
den redan rådande låg p-tals normen vi har i staden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Som Kristdemokrat ser jag en långtgående negativ effekt för staden med 
detta MM rabattsystem och flexibla parkeringstal. Några av de konsekvenser 
som utgör en påtaglig risk är att efter den 5 års perioden som Byggherrarna 
uppfyller den i handlingarna beskrivna ”guld nivån” i MM rabatten innebär 
att man får minska p-platsema med 45%. Men efter perioden kan dessa MM 
lösningarna avvecklas, vilket i sin tur kan komma att generera klagomål från 
boende och företagare att inte tillräckligt med parkerings lösningar finns, 
klagomål som garanterat vänds tillbaka till kommunen.
Dessa i handlingarna för beslutet beskrivna åtgärder medför att antalet p- 
platser kommer minska än mer på ett högst reellt sätt mot vad som erbjuds 
idag i vår stad. Detta ser jag som djupt oroande. Utifrån bland annat detta 
som beskrivits ovan och med bakgrund att det redan idag är en låg p-tals 
norm i staden hade ett annat beslut varit önskvärt.

Ärendebeskrivning
Vid ny- eller ombyggnation i Västerås kommun finns möjlighet till ett 
reducerat bilparkeringstal om byggherren arbetar med åtgärder som kan 
antas påverka efterfrågan på bilparkeringsplatser. Detta kallas för flexibla 
parkeringstal och är helt frivilligt om inget annat har beslutats inom ramen 
för det specifika projektet. Genom tillämpandet av flexibla parkeringstal 
skapas ökade förutsättningar för ett hållbart resande genom tillskapandet av 
alternativa mobilitetstjänster, kostnaden för nybyggnation kan hållas nere till 
följd av lägre anläggningskostnader för parkering, samt att ytor som utan 
flexibla parkeringstal hade behövts användas till bilparkering kan användas 
på andra sätt.
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samråd 
med byggnadsnämnden genomlysa stadens mobilitetsåtgärder med syfte att 
konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till ett 
lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget har utförts i 
samverkan på förvaltningsnivå och det har resulterat i ett förslag på ett nytt 
upplägg för flexibla parkeringstal inom ramen för Riktlinjer för parkering i 
Västerås.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 mars 
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Uppdraget som innefattar verkställighet för nytt upplägg för flexibla 
parkeringstal godkänns och skickas vidare som återrapport till 
kommunstyrelsen.
Det nya upplägget för flexibla parkeringstal föreslås träda i kraft från och 
med 2022-07-01.

Yrkanden
Anna Thunell (MP) och Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och 
fastighetsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Anna Hård af Segerstad (M) yrkar avslag på teknik- och 
fastighetsförvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§76 Dnr TN 1830067-

Överläggning - Godkännande av villkor för reglering av 
elsparkcyklar

Beslut
1. Överläggningen avslutas.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden överlägger i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Överläggning - Yttrande över Handlingsplan dagvatten och 
dagvattenpolicy

Beslut
1. Överläggningen avslutas.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden överlägger i ärendet.

§77 Dnr TN 1830068-

Justerandes signatur UtdragsbestvrkandeI | |
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§78 Dnr TN 2022/00180-1.3.2

Beslut - Årlig uppföljning - Program för skydd och beredskap 

Beslut
1. Uppföljningen godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
År 2020 antog fullmäktige ett program för skydd och beredskap.
Programmet ska följas upp årligen. I bilaga återfinns svar på uppföljningen 
för tekniska nämndens verksamheter.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har haft anledning att pröva sin 
krisledningsorganisation vid flera tillfällen under de senaste åren, t ex vid 
översvämnings situationen under julhelgen 2018-2019 samt nuvarande 
krisledningsarbete med anledning av situationen i Ukraina.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 mars 
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Uppföljningen godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 
beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§79 Dnr TN 2022/00156-2.5.0

Beslut - Månadsrapport mars 2022 för tekniska nämnden 

Beslut
1. Månadsrapport mars 2022 för tekniska nämnden läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

4
Utdragsbestvrkande
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§80 Dnr TN 1829628-

Information - Blomsterprogram 2022

Ärendebeskrivning
Emma Strandqvist informerar i ärendet. Årets blomsterprogram är inspirerat 
av elementet luft och friska vindar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§81 Dnr TN 2022/00196-9.2.6

Information - Händelseutredning - Brand i lastbil på E18 med 
exploderande gasflaskor

Ärendebeskrivning
Krister Sikström informerar i ärendet.

Sammanträdet ajourneras kl 14:35-14:50

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§82 DnrTN 2019/00647-10.0.1

Beslut - Godkännande av villkor för reglering av elsparkcyklar 

Beslut
1. Förslag till villkor for reglering av elsparkcyklar godkänns, med följande 
tillägg i dokumentet Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen. Under rubriken Delning av data ska till meningen "Delad 
data kan komma att bli offentligt tillgänglig" texten "dock ej 
personuppgifter" läggas till så att hela meningen istället lyder "Delad data 
kan komma att bli offentligt tillgänglig, dock ej personuppgifter".

Ärendebeskrivning
Utveckling Västerås - (MP), (S), (L) och (C) lämnade in uppdrag ”Ta fram 
regler/riktlinje för uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar” i 
september 2019 till tekniska nämnden. Nämnden gav Teknik- och 
fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda och att ta fram regler/riktlinjer 
för ovanstående verksamheter.
Förvaltningen tillskapade en arbetsgrupp som arbetat med dessa frågor och 
som under de senaste åren återrapporterat arbetet löpande till nämnden.
Under en försöksperiod har förvaltningen testat och utformat villkor som 
sedan utvärderats.
Förvaltningen har nu tagit fram förslag till villkor för aktörer som vill ställa 
ut elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats i staden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 23 mars 
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Förslag till villkor för reglering av elsparkcyklar godkänns.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar på ett tillägg i dokumentet Yttrande 
avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen. Under rubriken Delning 
av data ska till meningen "Delad data kan komma att bli offentligt 
tillgänglig" texten "dock ej personuppgifter" läggas till så att hela meningen 
istället lyder "Delad data kan komma att bli offentligt tillgänglig, dock ej 
personuppgifter"
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) 
tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag till beslut med Anna Hård af Segerstads (M) tilläggsyrkande, och att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Krister Sikström

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§83 Dnr TN 2022/00147-1.7.1

Beslut - Yttrande över Handlingsplan dagvatten och 
dagvattenpolicy

Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 
reserverar sig enligt följande:
Ett samhällsproblem är att PFOS och PFAS förekommer i dagvatten. Vi vill 
därför att dessa ämnen ska nämnas i policyn och handlingsplanen för 
dagvatten. Ämnena finns i vardagsprodukter som vissa textilier, skidvalla 
och skumvätska till brandsläckare. Det kan finnas flera föroreningskällor för 
PFOS och PFAS än dagvatten och tyvärr är det mycket svårt att sanera men 
det får inte vara en orsak att inte nämnas i dagvattenpolicyn.
Kemikalieinspektionens bedömningsgrunder för PFAS finns via
https://www.kemi.se/download/18.7729c777174435792104298/1599138086
747/gransvarden-och-riktvarden-for-pfas.pdf
Särskilt yttrande

Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:
Ett samhällsproblem är att PFOS och PFAS förekommer i dagvatten. 
Kristdemokraterna vill därför att dessa ämnen ska nämnas i policyn och 
handlingsplanen för dagvatten. Ämnena finns i vardagsprodukter som vissa 
textilier, skidvalla och skumvätska till brandsläckare. Det kan finnas flera 
föroreningskällor för PFOS och PFAS än dagvatten och tyvärr är det mycket 
svårt att sanera men det får inte vara en orsak att inte nämnas i 
dagvattenpolicyn.
Det hade varit önskvärt att dessa punkter hade lagts till i policyn och i 
handlingsplanen enligt nedan.
- Riktvärden för PFOS och PFAS borde lagts till i dagvattenpolicyns 
tabell 1.
-PFOS och PFAS borde varit med och behandlats i handlingsplanen för 
dagvatten.
-1 handlingsplanen för dagvatten skulle det ha hänvisats till 
Kemikalieinspektionens*) bedömningsgrunder för PFAS.
*) Kemikalieinspektionens bedömningsgrunder för PFAS finns att läsa 
omkring mera på:
https://www.kemi.se/download/18.7729c777174435792104298/1599138086
747/gransvarden-och-riktvarden-for-pfas.pdf

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Förslag till policy samt handlingsplan för dagvatten har tagits fram under 
ledning av Mälarenergi AB och stadsledningskontoret. Dagvattengruppen, 
med tjänstepersoner från Västerås stad och Mälarenergi AB, har varit 
delaktig i arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-19 att både policyn och 
handlingsplanen för dagvatten ska remitteras. Remissen har skickats till 
berörda nämnder inom Västerås stad, till vissa kommunala bolag och till 
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Efter remisskedet förs handlingsplanen och policyn fram till 
kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Remissen har hanterats genom att samla synpunkter inom Gatu- och 
parkenheten.
Dagvattenpolicyn utgör ett relativt kortfattat dokument. Efter en kort 
inledning och syfte följer ett antal riktlinjer som ska följas vid planering och 
genomförande av åtgärder för att hantera tätorternas dagvatten. Sist finns en 
riktvärdestabell med halter av ämnen som är vanligt förekommande i 
dagvatten. Om halterna i tabellen överskrids, behöver rening av dagvattnet 
ske.
Den reviderade handlingsplanen är ett fylligare dokument som i de inledande 
delarna tar upp vad som styr arbetet med dagvatten och därefter går in på 
vilket ansvar respektive nämnd, förvaltning och bolag har. En viktig del i 
handlingsplanen är de effektmål och åtgärder som har identifierats och som 
ska genomföras under perioden 2021-2027. Åtgärderna är kategoriserade 
från A-K beroende på vilken typ av åtgärd det är, till exempel utifrån 
planprocessens olika steg. Totalt innehåller handlingsplanen 28 åtgärder och 
Gatu- och parkenheten är huvudansvarig för fem av de föreslagna 
åtgärderna:
1. C2. Ta fram rutiner för att säkerställa att det kommunala allmänna 
vägnätet och övrig allmän plats projekteras och byggs enligt 
förutsättningama/kraven från detaljplaneskedet
2. D2. Ta fram rutin/checklista så att dagvattenfrågor alltid bedöms och vid 
behov utreds vid uppstartsfas vid ny- och ombyggnation inom befintliga 
detaljplaner.
3. G2. Arbeta med rening och fördröjning av dagvattnet från stadens gator 
vid de mest prioriterade befintliga gatorna. Gäller även övrig allmän 
platsmark.
4. G3. Framtagande av riktlinjer för val av byggnadsmaterial
5. Kl. Påbörja genomförande av skyfalls åtgärder med högst prioritering 
enligt framtagen lista baserat på genomförbarhet och behov.
Gatu- och parkenheten är också medverkande i ytterligare åtgärder, där 
andra har huvudansvar.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 18 mars 
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till beslut.
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar
1. att riktvärden för PFOS och PFAS läggs till i dagvattenpolicyns tabell 1.
2. att PFOS och PFAS behandlas i handlingsplanen för dagvatten.
3. att handlingsplanen för dagvatten hänvisar till Kemikalieinspektionens 
bedömningsgrunder för PFAS.
Solveig Nilsson (S) yrkar avslag till Anna Hård af Segerstads (M) yrkanden.

Proposition
Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads (M) 
tilläggsyrkande nr 1 ska bifallas eller avslås och finner att nämnden avslår 
yrkandet.
Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads (M) 
tilläggsyrkande nr 2 ska bifallas eller avslås och finner att nämnden avslår 
yrkandet.
Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads (M) 
tilläggsyrkande nr 3 ska bifallas eller avslås och finner att nämnden avslår 
yrkandet.
Ordföranden frågar därefter nämnden om förvaltningens förslag till yttrande 
ska godkännas och finner att nämnden beslutar så.

Kopia till
Kommunstyrelsen
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§84 Dnr TN 1829635-

Information - Redovisning av rapport om prioriterade projekt för 
styckebyggartomter

Ärendebeskrivning
Hans Näslund och Linnea Viklund informerar i ärendet.
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§85 Dnr TN 1817891-

Direktören informerar

Ärendebeskrivning
Hans Näslund informerar att den nya utformningen på Viktor Larssons plats 
vunnit Sveriges Arkitekter Västmanland:s arkitekturpris för 2022.

Hans Näslund informerar om gratis bussresor för flyktingar från Ukraina. 
Busskort erhålls mot uppvisande av ukrainskt pass eller ID-kort.
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§86 Dnr TN 1811013-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Anna Östholm (L) påpekar att asfalt i rondellers högersvängar ofta körs 
sönder och att en strukturell förändring behövs för att komma tillrätta med 
problemet.

Mattias Hedman (S) frågar hur förvaltningen förbereder sig inför en 
renovering av Vallbybron, hur ska trafiken ledas om?
Krister Sikström svarar att Vallbybron handhas av Trafikverket och att 
förvaltningen kommer att hantera renoveringen utifrån förutsättningarna i 
Trafikverkets projekt. Hans Näslund svarar att det finns utsedda 
omledningssträckor för strukturellt viktiga platser i staden.

Ulf Jansson (C) påpekar faran med att passagerare tvingas, pga av brist på 
sittplatser, stå i bussar som färdas på vägar med hastigheten 90 km/h.
Thomas Wulcan tar med frågan till ansvariga på Trafikverket och Regionen 
och återkommer med svar i ärendet.

Ulf Jansson (C) frågar om priset på asfalt; betalar förvaltningen per 
kvadratmeter eller per kilo?
Linnea Viklund förslår att förvaltningen återkommer till nämnden med en 
information om asfalt under våren.

Solveig Nilsson (S) frågar om natur- och kulturmiljöresan (NKM) kommer 
att genomföras i år.
Linnea Viklund svarar att förvaltningen i år inte har haft personalresurser för 
att planera för en NKM-resa.
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