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§ 178 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Anna Hård af Segerstad (M) att tillsammans 

med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 179 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 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden 

Anna Hård af Segerstad (M) anmäler en övrig fråga om åtgärder med 

anledning av covid-19. 

Anna Östholm (L) anmäler övrig fråga om städningen av glaskross.  

Kenneth Nilsson (SD) anmäler övrig fråga om kostnader för tre 

investeringsprojekt.  

 

Nämndinitiativ anmäls enligt §§ 196-197.  
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§ 180 Dnr TN 2020/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens extra arbetsutskott den 3 

september och tekniska nämndens arbetsutskott den 17 september 2020 

läggs till handlingarna. 

 

Särskilt yttrande 

Kenneth Nilsson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:  

Arbetsutskottet har i ett ärende §124 godkänt ett yttrande från TFF gällande 

detaljplanen för Sätra etapp 1. Formellt så får arbetsutskottet hantera detta på 

delegering. Nu är Sätra en helt ny stadsdel som byggs från ”green field” 

varvid SD anför att tekniska nämnden bör bereda denna typ av yttranden för 

bästa transparens.  

SD anför, gällande yttrandet om detaljplanen, att vi anser det för tunt. Det 

finns avsnitt i planbeskrivningen som kunnat kommenteras. Det gäller bl.a. 

Norrledens planerade utvidgning, trafiksituationen, intensitet idag och över 

tid samt parkering. 

SD ansluter sig till moderaternas reservation till yttrandet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

7 (27) 
Tekniska nämnden 2020-10-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr TN 2020/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

1. Förteckning den 20 oktober 2020 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 20 oktober 2020 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 20 oktober 2020 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 

 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

8 (27) 
Tekniska nämnden 2020-10-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr TN 2020/00003-1.3.4 

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälda handlingar: 

Inkomna remisser 

              --- 

Övriga handlingar 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-02, § 309 – Riktlinje för 

flaggning inom Västerås stad – Dnr TN  

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-02, § 312 – Åtgärder för 

näringslivet – Dnr TN  

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-03, § 177 – Revidering av 

sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2020 – Dnr TN  

 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-03, § 179 – Delårsrapport 1 - 

per den 30 april 2020 för Västerås stad – Dnr TN  2020/00347 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-03, § 187 – Motion från (SD) 

om översyn av avgifter vid upplåtelse av offentlig plats med syfte att 

främja en levande stadskärna – Dnr TN 2019/00675 

 

6. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 1 oktober 2020 

 

7. Postlista för perioden 2020-09-07 - 2020-10-06 
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§ 183 Dnr TN 2020/00742-3.10.1 

Beslut - Trygghetsprojekt 2021 

Beslut 

1. Hammarby blir 2021 års område för projektet Tyck om din stadsdel.                 

Ärendebeskrivning 

Syftet med ett trygghetsprojekt är att i samarbete med boende i ett område 

möjliggöra för diskussion om hur området kan förbättras utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Exempel på trygghetsfrågor kan vara tillgänglighet, 

hastighet på gator och vägar, parkering, belysning, skolvägar, drift- och 

underhållsfrågor med mera.      

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Hammarby blir 2021 års område för projektet Tyck om din stadsdel.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 184 Dnr TN 2020/00643-1.2.3 

Beslut - Sammanträdestider 2021 för tekniska nämnden och 
dess arbetsutskott 

Beslut 

1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2021 kl 13:30: 

Torsdagen den 21 januari  Torsdagen den 26 augusti 

Torsdagen den 18 februari* Torsdagen den 23 september 

Torsdagen den 18 mars  Torsdagen den 21 oktober 

Torsdagen den 22 april  Torsdagen den 18 november 

Torsdagen den 20 maj  Torsdagen den 16 december 

Torsdagen den 3 juni  

 

*Sammanträdet startar 08:30 

 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2021        

kl 13:00: 

Torsdagen den 14 januari  Torsdagen den 19 augusti 

Torsdagen den 11 februari  Torsdagen den 16 september  

Torsdagen den 11 mars  Torsdagen den 14 oktober 

Tisdagen den 13 april   Torsdagen den 11 november 

Torsdagen den 6 maj  Torsdagen den 9 december  

Tisdagen den 1 juni  

 

3. Följande halvdagar planeras in för workshops och besök i verksamheten; 

onsdag eftermiddag den 17 februari, inklusive internat till 

nämndsammanträdet på torsdag förmiddag den 18 februari, torsdag 

förmiddag den 20 maj och torsdag förmiddag den 26 augusti 2021.          

 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till dagar för 

sammanträden och workshops under 2021.      

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
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§ 185 Dnr TN 2020/00330-1.3.2 

Beslut - Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 

Paragrafen ajourneras kl. 13:57-15:51. 

Beslut 

1. Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 antas med följande tillägg och 

ändringar:  

a) Att lägga till under åtgärder sid 21: Felanmälan i appen Tryggare Västerås 

kan användas som källa för statistik om olyckor 

b) Att åtgärden ”Genomföra informationskampanjer för att påverka 

individens beteende i trafiken, till exempel genom att dela ut reflexer och 

cykellysen.” på sida 14 formuleras om enligt följande:  

”Genomföra informationskampanjer som syftar till att bidra till ökad 

trafiksäkerhet.” Delen ”till exempel genom att dela ut reflexer och 

cykellysen” stryks. 

Reservation 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Hård af Segerstads yrkanden 

och inkommer med en skriftlig motivering: 

Moderaterna anser att handlingsplan för trafiksäkerhet har stora brister. Dels 

är de alltför omfattande och ostrukturerade, med mängder av fakta snarare än 

åtgärdsförslag.  Nollvisionen är skriven och hänvisad på nationell nivå. En 

del av handlingsplanens statistik blir därför inte relevant till Västerås. 

Nollvisionen behöver konkretiseras för Västerås för att vara relevant i 

dokumentet. Fakta och mätbara mål behövs om de ska vara kvar.  

Dokumentet är direkt bilfientligt. Det finns inget i handlingsplanen som visar 

att beteendepåverkanskampanjen som att dela ut reflexer ger effekt. Mobility 

management och beteendepåverkan är samma sak men med olika ord. 

Särskilt yttrande 

Kenneth Nilsson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:  

I planen sid 16 nämns det att luftföroreningar orsakar dödsfall pga utslätt. 

Det i sig påverkar inte trafiksäkerheten. SD yrkar att avsnitt Mobility 

Management (MM) tas bort. Faller detta yrkar vi på att paragrafen skrivs om.  

En plan för Mobility Management är på gång. Att skriva om MM i denna 

plan kan skapa otydligheter och i värsta fall att planen måste revideras. SD 

yrkar på att MM sid 16 utgår.  

Referenser till klimat bör utgå och ersättas med ”utsläpp av växthusgaser”. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

12 (27) 
Tekniska nämnden 2020-10-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att skicka Handlingsplan för 

trafiksäkerhet på remiss. Handlingsplanen har nu reviderats utifrån de 

synpunkter som kom in under remisstiden. De ändringar som är gjorda finns 

markerade i dokumentet. Bland annat har barnrättsperspektivet tydligt lyfts 

fram i handlingsplanen. 

Det långsiktiga målet i Västerås stads trafiksäkerhetsarbete är nollvisionen, 

vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Västerås. 

Denna handlingsplan fungerar som inriktning och stöd i Västerås stads 

arbete mot dessa mål. Handlingsplanen för Trafiksäkerhet 2020-2023 är 

tänkt att ersätta den tidigare handlingsplanen för trafiksäkerhet som var 

gällande mellan åren 2012-2015.   

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 antas.        

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar enligt följande:  

1. Att inledningen går ihop och förklarar varför cyklister tagits bort 

2. Att handlingen bör kompletteras med statistik och mätbara mål för 

Västerås kommun.   

 

I första hand  

3. Att avsnitt Mobility management utgår 

 

I andra hand  

Under avsnitt Mobility management 

4. Att begreppet beteendepåverkan bör ses över. Det uppfattas inte av alla 

som positivt och tyder på en enkelriktad syn på kommunikation 

5. Att stycke 2 på sida 16 ska utgå. Stycket börjar med ”Nollvisionen” och 

slutar med ”luftföroreningar”.  

6. Att i stycke 4 på sida 14 ska meningarna 3 och 4 samt sista meningen i 

samma stycke utgå.  

7. Att åtgärden ”Genomföra informationskampanjer för att påverka 

individens beteende i trafiken, till exempel genom att dela ut reflexer och 

cykellysen.” på sida 14 ska utgå. 

8. Att lägga till mål: Öka trafiksäkerheten genom ökad medvetenhet om 

individens eget agerande i trafiken  
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Under avsnitt Drift & underhåll 

9. Att lägga till under åtgärder sid 21: Felanmälan i appen Tryggare Västerås 

kan användas som källa för statistik om olyckor 

  

Under avsnitt referens 

10. Att referens Grant, Johanna 2020 Nolltolerans mot ”passiv bilism” ska 

utgå 

 

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

yrkanden avseende punkt 2 och 3.  

Solveig Nilsson (S) yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) yrkanden 

avseende punkt 1-7, samt på följande ändring: 

Att åtgärden ”Genomföra informationskampanjer för att påverka individens 

beteende i trafiken, till exempel genom att dela ut reflexer och cykellysen.” 

på sida 14 formuleras om enligt följande:  

”Genomföra informationskampanjer som syftar till att bidra till ökad 

trafiksäkerhet.” Delen ”till exempel genom att dela ut reflexer och 

cykellysen” stryks. 

Jan van der Horst (S) yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) yrkande 

avseende punkt 8.  

Ulf Jansson (C) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) yrkande 

avseende punkt 9.  

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på 

Anna Hård af Segerstads (M) yrkande avseende punkt 10.  

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut 

avseende Anna Hård af Segerstads yrkande avseende punkt 9 samt Solveig 

Nilssons ändringsyrkande och att nämnden beslutar i enlighet med detta.   

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut avseende 

punkt 1-7 av Anna Hård af Segerstads yrkanden, dels bifall från Anna Hård 

af Segerstad, dels avslag från Solveig Nilsson. Ordföranden föreslår en 

beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner 

beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden 

beslutar enligt Solveig Nilssons yrkanden och avslår Anna Hård af 

Segerstads yrkanden.  

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende punkt 

8 i Anna Hård af Segerstads yrkande, dels bifall från Anna Hård af 

Segerstad, dels avslag från Jan van der Horst. Ordföranden föreslår en 

beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner 

beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden 
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beslutar enligt Jan van der Horst yrkande och avslår Anna Hård af 

Segerstads yrkande.  

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende punkt 10 i 

Anna Hård af Segerstads yrkande, dels bifall till förvaltningens förslag till 

beslut, dels sitt eget yrkande om avslag. Ordföranden föreslår en 

beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner 

beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden 

beslutar enligt sitt eget yrkande och avslår Anna Hård af Segerstads yrkande.  

Ordföranden finner slutligen att det finns två förslag till beslut avseende 

förvaltningens förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till vilket 

ordföranden yrkat bifall, dels förvaltningens förslag med Anna Hård af 

Segerstads ändringsyrkanden. Ordföranden föreslår en beslutsordning där 

yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, 

varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 186 Dnr TN 2020/00331-1.3.2 

Beslut - Handlingsplan för hastighetssäkra passager 2020-2023 

Paragrafen ajourneras kl. 14:05-15:55. 

Beslut 

1. Handlingsplan för hastighetssäkra passager 2020-2023 antas.       

Reservation 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Hård af Segerstads yrkande:  

Moderaterna anser att handlingsplan för hastighetssäkra passager har stora 

brister. Dels är de alltför omfattande och ostrukturerade, med mängder av 

fakta snarare än åtgärdsförslag. Detta är mer ett informationsdokument än en 

handlingsplan. Dokumentet blandar nationell data som om det vore Västerås. 

Västerås ligger redan idag över målet om antal hastighetssäkra passager. 

Syfte och mål är inte definierat vilket gör att det inte går att utvärdera om 

handlingsplanen ger någon effekt. 

En del åtgärder skapar trafikproblem och därmed riskerar säkerheten för de 

som man vill skydda i dokumentet. Till exempel det dynamiska farthindret 

på Björnövägen (kokpunkten), som dessutom är gjort så att ingen kan 

passera om kollektivtrafik står vid busshållplats, skapar köer till Österleden. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att skicka Handlingsplan för 

hastighetssäkra passager på remiss. Handlingsplanen har nu reviderats 

utifrån de synpunkter som kom in under remisstiden. De ändringar som är 

gjorda finns markerade i dokumentet. Bland annat har barnrättsperspektivet 

tydligt lyfts fram i handlingsplanen.  

Handlingsplanen för hastighetssäkra passager är tänkt att användas som stöd 

i Västerås stads arbete med att skapa hastighetssäkrade gång- och 

cykelpassager, och därmed öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Handlingsplanen för hastighetssäkra passager 2020–2023 är tänkt att ersätta 

den tidigare gällande handlingsplanen för trafiksäkra passager som var 

gällande mellan åren 2016–2019.      

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Handlingsplan för hastighetssäkra passager 2020-2023 antas.  

    



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

16 (27) 
Tekniska nämnden 2020-10-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar enligt följande: 

1. Att handlingen bör kompletteras med statistik och mätbara mål för 

Västerås kommun.   

2. Att flytta begreppen beskrivna i inledningen till avsnitt begrepp 

I först hand 

3. Att under Bakgrund och förutsättningar sid 8, stryka hela första stycket 

utom andra meningen men ta bort ordet därför. 

I andra hand  

4. Att Mening 3 till och med mening 5 i första stycket på sida 8, som börjar 

med ”Regeringens transportpolitiska”, stryks. 

 5. Att principer för hastighetssäkring av passager på sida 14 ska 

kompletteras med texten "Avsmalning av vägar ska endast ske när andra 

metoder inte är tillämpliga". 

Solveig Nilsson (S) yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) yrkanden.  

Kenneth Nilsson (SD) yrkar att cykeltrafik bör mätas för att kunna ställas i 

relation till andra indikationer och effekt av åtgärder  

Anna Östholm (L) yrkar avslag på Kennet Nilssons (SD) yrkande.  

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 

Anna Hård af Segerstads (M) tilläggsyrkanden, dels bifall från Anna Hård af 

Segerstad (M), dels avslag från Solveig Nilsson (S). Ordföranden föreslår en 

beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner 

beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden 

beslutar enligt Solveig Nilssons yrkande och avslår tilläggsyrkanden från 

Anna Hård af Segerstad.   

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut avseende 

Kenneth Nilssons (SD) yrkanden, dels bifall från Kenneth Nilsson (SD), dels 

avslag från Anna Östholm (L). Ordföranden föreslår en beslutsordning där 

yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, 

varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Anna 

Östholms yrkande och avslår tilläggsyrkande från Kenneth Nilsson.  

Ordföranden finner slutligen att det finns tre förslag till beslut avseende 

förvaltningens förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, dels 

förvaltningens förslag med Anna Hård af Segerstads ändringsyrkanden och 

dels förvaltningens förslag med Kennet Nilssons ändringsyrkande.   

Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. 

Nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden 

finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 187 Dnr TN 2020/00728-3.12.1 

Beslut - Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Inför bot för 
felparkerade elsparkcyklar 

Beslut 

1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.               

Reservation 

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

och Kenneth Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna 

Hård af Segerstads (M) yrkande.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Joakim Widell (KD) har 

i ett nämndinitiativ med rubriken ”Inför p-bot för felparkerade 

elsparkcyklar” föreslagit att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att införa p-avgifter för elsparkcyklar som 

står på olämpliga eller på trafikfarliga platser, bortforsling och uthämtning 

av dessa i Västerås, samt att det ges möjlighet att anmäla felparkerade fordon 

i Västerås trygghetsapp. 

Nämndinitiativet har den 24 september 2020 § 177 anmälts till tekniska 

nämnden för beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet inte 

föranleder någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett 

arbete inom förvaltningen i enlighet med tidigare uppdrag från Utveckling 

Västerås - (MP), (S), (L) och (C) – ”Ta fram regler/riktlinje för 

uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar”, TN 2019/00647.       

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.  

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels nämndinitiativets 

förslag till beslut, till vilket Anna Hård af Segerstad (M) har yrkat bifall, dels 

förvaltningens förslag till beslut, till vilket Solveig Nilsson (S) har yrkat 

bifall. Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot 

varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut.   
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§ 188 Dnr TN 2020/00644-1.7.1 

Beslut - Yttrande över Prioritering av detaljplaner 2021 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.                

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har gett tekniska nämnden möjlighet att svara på deras 

förslag på prioriterade detaljplaner som ska starta år 2021. 

Planeringstrycket är stort vilket kräver att prioriteringar görs om vilka 

projekt som är viktigast att planlägga i första hand. De 

detaljplaneansökningar som kommer in till byggnadsnämnden är både från 

staden och privata aktörer och just nu finns det ungefär 55 projekt som 

väntar. Antalet inkomna ansökningar om planläggning är fler än det finns 

möjlighet för byggnadsnämnden att ge planuppdrag för. Staden står för 

flertalet planasökningar gällande bostäder, verksamhetsmark och 

samhällsfastigheter. Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning 

tillsammans med Mark och exploatering och Samhällsbyggnadsenheten har 

därför tagit fram en prioriteringslista för 2021 för att förankra i staden vilka 

14 projekt av de 23 som är med i remissen som ska prövas för planuppdrag 

under året.         

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden              
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§ 189 Dnr TN 2020/00347-2.5.0 

Beslut - Delårsbokslut 2 2020 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Delårsrapport 2 2020 för tekniska nämnden godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens utfall per den 31/8 uppgår totalt till 308,4 mnkr för årets 

åtta första månader, vilket totalt sett är 0,8 mnkr sämre än periodbudgeten 

om 307,7 mnkr. Den anslagsfinansierade delen av nämndens verksamhet 

noterar ett överskott om +16,1 mnkr vid detta delårsbokslut medan TN 

Produktion redovisar ett periodunderskott om -16,9 mnkr jämfört med 

budget. 

Kommunstyrelsen har anslagit medel för näringslivsstödjande åtgärder till 

följd av Corona-Pandemin. Tekniska nämnden räknar därför i sin helårs-

prognos med fortsatt central kompensation för uteblivna intäkter avseende 

markupplåtelse och parkeringsavgifter i röd zon året ut. Pandemins negativa 

effekter på tekniska nämndens ekonomi bedöms inte längre bli så stora som 

befarades vid delårsbokslutet i april. Nämnden lämnar vid detta tillfälle en 

reviderad helårsprognos som innebär en avvikelse om -1,5 mnkr jämfört med 

budget. Avvikelsen beror i likhet med tidigare på ett bedömt bortfall av 

parkerings- och tillståndsintäkter till följd av Corona-pandemin. 

TN produktion lämnar vid detta tillfälle en oförändrad helårsprognos jämfört 

med delårsbokslutet i april, då enheten sänkte sin prognos från 1,8 till 1,0 

mnkr. Nämnden avser fortsatt att skillnaden skall sparas in genom en hårdare 

prioritering av verksamheten. Konstruktiva samtal pågår för att lösa proble-

met med de vakanta lokalytor som TN Produktions ekonomi belastas av.  

För ytterligare kommentar kring det ekonomiska läget hänvisas i första hand 

till bilaga 4 och 5.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Delårsrapport 2 2020 för tekniska nämnden godkänns.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 190 Dnr TN 2020/00153-2.5.0 

Beslut - Månadsrapport september 2020 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport september 2020 för tekniska nämnden läggs till 

handlingarna.  
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§ 191 Dnr TN 1824289- 

Information - Återrapport om granbarkborren 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om granbarkborresituationen under oktober 2020. 

Skriftlig information har även skickats ut till nämnden.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 192 Dnr TN 2020/00698-1.7.1 

Information - Ortsdialog - Planeringsunderlag för Irsta 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om resultatet från ortdialogen för Irsta.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 193 Dnr TN 1824298- 

Information - Vinterbelysning 

Ärendebeskrivning 

Skriftlig information har skickats ut till nämnden gällande årets 

vinterbelysning.  

 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 194 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Direktören informerar om att fastighetsnämnden har begärt detaljplan för 

Klaudia 1, centrala staden, för parkeringsändamål.  

 

Nämnden tackar för informationen. 
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§ 195 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstedt (M) anmäler övrig fråga om åtgärder som nämnden 

har vidtagit med anledning av rådande situation med covid-19 gällande 

exempelvis torghandel, parkeringar och uteserveringar. Beslut som avser 

parkering upphör att gälla den 31 oktober. Är det aktuellt med en 

förlängning och behöver tekniska nämnden i så fall förbereda ett ärende till 

kommunstyrelsen?  

Ordföranden svarar att ett underlag är på väg fram och att ärendet bör 

återkomma till tekniska nämndens arbetsutskott. 

  

Anna Östholm (L) anmäler övrig fråga angående glaskross vid en busskur 

vid Östra Ringvägen och efterfrågar bättre kvaliteten på städarbetet.   

Förvaltningen tar med sig synpunkten till entreprenören vid nästa byggmöte.  

 

Kenneth Nilsson (SD) anmäler övrig fråga för att följa upp kostnaderna för 

tre investeringsprojekt.  

Förvaltningen besvarar frågor kring kostnaderna för projekten.  
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§ 196 Dnr TN 2020/00826-3.11.1 

Nämndinitiativ från (M) - Rusta upp Bruksleden i Västerås 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

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

anmäler ett nämndinitiativ med rubriken "Nämndinitiativ - rusta upp 

Bruksleden i Västerås".  
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§ 197 Dnr TN 2020/00827-3.12.1 

Nämndinitiativ från (M) - Inför trygga stråk 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

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

lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken "Nämndinitiativ - inför trygga 

stråk." 

 

 

 


