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Sammanträdesprotokoll §§ 19-32 

Sammanträdesdatum 14 mars 2023 

Plats och tid Stadshuset A394, kl 13:00 – 14:45 

Tjänstgörande ledamöter Lars-Erik Nordin (V), Ordförande 

Jonas Larsson (M), 2:e vice ordförande 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

Adjungerad från tekniska 

nämnden 

Karl-Erik Andersson (C) tjänstgör istället för Karin Westlund (C) 

 

Markus Lindgren (MP) 

Vid protokollet Kerstin Herbertsson 

Justeras 

 

 

 

 

 

Lars-Erik Nordin (V)  Karl-Erik Andersson (C) 

 

VÄSTERÅS STAD 
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
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Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 
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 Frånvarande ledamöter 

 Karin Westlund (C), 1:e vice ordförande 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör – deltar digitalt 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Caroline Bärzén, controller 

Christian Lind, projektledare 

Jan Persson, trafikplanerare – deltar digitalt 

Marie Persson, planeringsstrateg 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 19 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Karl-Erik Andersson (C) att 

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

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; Linnea Viklund anmäler 

inkommen inbjudan från Trafikverket om att deltaga i en presentation av 

Trafikverkets uppdrag, planeringsprocess och möjligheter till påverkan den 

14 april 2023. 

2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet. 
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§ 21 Dnr TN 2022/00918-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Byggnation av ny gång- och cykelbro, 
Kraftverksgatan 

Beslut 

1. Anskaffning av ombyggnation av bro över vattendrag vid Kraftverksgatan 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Gång- och cykelbron över vattendraget vid kraftverksgatan konstaterades 

2016 ha korrosionsskador på bärande balkar, vilket begränsar brons bärighet. 

Under 2020 utfördes en utredning som visade på att utbyte av brons 

överbyggnad behövs då korrosionen på bärande balkar gått för långt för att 

repareras. Brons landfästen behöver även byggas om då dagens utformning 

bidrar till jord och naturmaterial hamnar på brons balkar och lager. Detta i 

sin tur binder fukt och andra föroreningar som bryter ner konstruktionens 

rostskydd och sedan börjar stålet korrodera (rosta). 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 mars 

2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Anskaffning av ombyggnation av bro över vattendrag vid Kraftverksgatan 

godkänns. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 22 Dnr TN 2023/00124-3.12.1 

Beslut - Anskaffning (egen regi) - Broreparation (1980-72-1) 
gång- och cykelbro över Råbyleden 

Beslut 

1. Anskaffning av broreparation av gång- och cykelbro över Råbyleden 

godkänns. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) reserverar sig enligt följande: 

Moderaterna anser att anskaffningen av reparationen av gång- och 

cykelvägsbron över Råbyleden skall upphandlas för att pressa kostnaden och 

inte direkt läggas i egen regi. 

Ärendebeskrivning 

Gång- och cykelbro över Råbyleden byggdes 1972 och vid de senaste 

inspektionerna har flertalet brister noterats. Detta påverkar brons funktion. 

Då bron är byggd för femtio år sedan är även den förväntade livslängden på 

tätskiktet uppfyllt. Förvaltningen föreslår därför att en större reparation 

utförs där tätskikt, kantbalkar, brofogar och räcken byts ut. 

Ytavloppssystemet görs om med nytt utförande. Vingmurar och 

pålkrönbalkar samt mindre skador repareras. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 mars 

2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Anskaffning av broreparation av gång- och cykelbro över Råbyleden 

godkänns. 

Yrkanden 

Jonas Larsson (M) yrkar att anskaffningen av broreparation av gång- och 

cykelbro över Råbyleden ska upphandlas. 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut; att anskaffningen ska ske i egen regi. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; att anskaffningen ska 

upphandlas och att anskaffningen ska ske i egen regi. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar enligt teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut; att 

anskaffningen ska ske i egen regi. 
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§ 23 Dnr TN 2023/00095-1.7.1 

Beslut - Yttrande över detaljplan för del av Västerås 2:4 m.fl., 
Hamnen, Västerås, Dp 1956 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya verksamheter i 

hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen. Syftet är 

även att reglera markanvändningen i hamnområdet för att stämma överens 

med nuvarande bebyggelse och användning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

februari 2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

9 (17) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2023-03-14 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr TN 2022/00912-3.10.3 

Information - Uppdrag - Införande av sommarlovskort med fria 
resor för barn och unga 

Ärendebeskrivning 

Jan Persson informerar i ärendet. 
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§ 25 Dnr TN 2022/00913-3.10.3 

Information - Uppdrag - Införande av pensionärskort med fria 
resor mellan klockan 10 och 15 på vardagar 

Ärendebeskrivning 

Jan Persson informerar i ärendet. 
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§ 26 Dnr TN 2022/00914-3.10.3 

Information - Uppdrag - Införande av fria resor för personer i 
daglig verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Jan Persson informerar i ärendet. 
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§ 27 Dnr TN 1832967- 

Information - Placering av veteranmonument på Djäkneberget 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar i ärendet. 
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§ 28 Dnr TN 1833008- 

Information - Mälarcamping 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan informerar i ärendet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

14 (17) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2023-03-14 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr TN 2022/00142-3.1.4 

Information - Statusuppdatering för flytt av RoRo-läget 

Ärendebeskrivning 

Marie Persson informerar i ärendet. 
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§ 30 Dnr TN 2023/00204-1.3.4 

Beslut om deltagande i konferens 

Beslut 

1. Tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst för deltagande i Trafikverkets presentation av 

uppdrag, planeringsprocess och möjligheter till påverkan den 14 april 2023. 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan har inkommit från Trafikverket om att deltaga i en digital 

presentation av Trafikverkets uppdrag, planeringsprocess och möjligheter till 

påverkan den 14 april 2023 kl 10:30 - 12:00. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i Trafikverkets 

presentation den 14 april 2023. 
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§ 31 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor ställs. 
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§ 32 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 21 mars 2023 

Beslut 

1.  Beredningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 21 mars 2023. 

 

 


