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§ 147 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Anna Hård af Segerstad (M) 

att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 148 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; Kerstin Herbertsson frågar 

om arbetsutskottet ska ta beslut om deltagande i Regionens 

kollektivtrafikförvaltnings seminarium om vätgas den 11 november 2020.  

Anna Hård af Segerstad (M) informerar att seminariet är inställt. 

2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet. 
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§ 149 Dnr TN 2020/00401-3.10.2 

Beslut - Åtgärder för näringslivet, sänkt taxa för parkering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om förlängning av tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

innebärande 1 kr/timme de två första parkeringstimmarna i röd zon. Utanför 

dessa tider tas ordinarie avgift ut. Taxan gäller vid betalning med EasyPark. 

Beslutet gäller till och med 10 januari 2021. Vid betalning i betalautomat 

gäller ordinarie taxa. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter innebärande 

avgiftsfri parkering på Bryggeritomten under följande datum i perioden 21 

november 2020 till 10 januari 2021: 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12, 21-

24/12, 28-31/12, 2/1, 4-5/1, 7-9/1. 

3. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter innebärande 

avgiftsfri parkering på Bryggeritomten under vardag före sön- och helgdag i 

perioden 16 januari till 31 mars 2021. 

Ärendebeskrivning 

Covid-19 har en betydande påverkan på näringslivet i Västerås city. 

Folkhälsomyndighetens råd att alla ska ta ett eget ansvar för att smittan inte 

sprids, gör att kundunderlaget i city minskat enligt Västerås Citysamverkan. 

Västerås Citysamverkan ser därför att åtgärder med avgiftsfri parkering kan 

stimulera till cityhandel.  

Ett löpande arbete pågår inom Västerås stad för att hitta åtgärder som kan 

stötta näringslivet inom ramen för vad en kommun ur ett rättsligt perspektiv 

ska och kan göra. Åtgärden vidtas för att underlätta för det lokala 

näringslivet genom ett fortsatt stödpaket.  

För att stödja handel och restauranger i Västerås city avser tekniska nämnden 

att: 

Förlänga tidigare beslut om sänkning av taxan för parkering i röd zon till 1 

kr/tim de två första parkeringstimmarna, vid betalning via EasyPark. 

Beslutet gäller till och med 10 januari 2021. Vid betalning i betalautomat tas 

ordinarie taxa ut. Erbjudandet om sänkt taxa tillämpas liksom tidigare max 

en gång per dag.  

Erbjuda avgiftsfri parkering på Bryggeritomten under följande lördagar och 

vardagar i perioden 21 november 2020 till 10 januari 2021: 21 och 28 

november 2020, 5, 12, 19, 21-24 och 28-31 december 2020 samt 2, 4-5 och 

7-9 januari 2021. Biskopsgränd berörs inte. 
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Erbjuda avgiftsfri parkering på Bryggeritomten under lördagar i perioden 16 

januari till 31 mars 2021. Biskopsgränd berörs inte. 

Intäktsbortfallet för röd zon bedöms till cirka 1,8 mnkr för perioden 1 

november 2020-10 januari 2021. Intäktsbortfallet för Bryggeritomten 

bedöms till cirka 250 tkr för perioden 21 november 2020-10 januari 2021, 

och cirka 150 tkr för perioden 16 januari-31 mars 2021. Detta behöver 

tekniska nämnden kompenseras för utanför budgetram. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 

november 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om förlängning av tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

innebärande 1 kr/timme de två första parkeringstimmarna i röd zon. Utanför 

dessa tider tas ordinarie avgift ut. Taxan gäller vid betalning med EasyPark. 

Beslutet gäller till och med 10 januari 2021. Vid betalning i betalautomat 

gäller ordinarie taxa. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter innebärande 

avgiftsfri parkering på Bryggeritomten under följande datum i perioden 21 

november 2020 till 10 januari 2021: 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12, 21-

24/12, 28-31/12, 2/1, 4-5/1, 7-9/1. 

3. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter innebärande 

avgiftsfri parkering på Bryggeritomten under vardag före sön- och helgdag i 

perioden 16 januari till 31 mars 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Västerås Citysamverkan 
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§ 150 Dnr TN 2020/00849-3.10.3 

Beslut - Förstärkning av linjetrafiken på linje 23 (Tidö-Lindö till 
Centralstationen) 

Beslut 

1. En förstärkningsbuss införs på linje 23 fram till påsklovet 2021. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån att skolelever åker med linjetrafiken på linje 23 från Tidö-Lindö har 

det hänt vid några tillfällen att alla elever inte kommit med bussen. Detta är 

helt kopplats till förutsättningarna med anledning av Corona-pandemin. 

Med anledning av det, samt för att säkerställa att skoleleverna har en trygg 

möjlighet att åka till skolan, föreslås att en förstärkningsbuss sätts in på turen 

kl 07.20 från Tidö-Lindö till Centralstationen. Kostnaden för denna 

förstärkningsbuss är framräknad till 320 000 kr perioden från höstlovet fram 

till sommarlovet. 

Kostnaden är att härleda till den pågående Corona-pandemin. 

Förslaget är att införa denna förstärkning fram till påsklovet för att under 

våren utvärdera läget och återkomma med information kring det. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 

oktober 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. En förstärkningsbuss införs på linje 23 fram till påsklovet 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

 

 


