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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 132-150

Sammanträdesdatum

25 augusti 2022

Plats och tid

Stadshuset A391, kl 13:00 – 15:00

Tjänstgörande ledamöter

Anna Thunell (MP), Ordförande
Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande
Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande
Anna Östholm (L)
Ulf Jansson (C)
Stefan Lindh (M)
Erik Degerstedt (M)

Tjänstgörande ersättare

Sheraz Al Hasan (S) tjänstgör istället för Mattias Hedman (S)
Samuel Stengård (KD) tjänstgör istället för Kenneth Nilsson (SAKNAR)

Vid protokollet

Kerstin Herbertsson

Justeras

Anna Thunell (MP)

Erik Degerstedt (M)

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-25
Justeringsdatum
2022-09-06
Anslagsdatum
2022-09-06
Datum för nedtagande
Förvaringsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

Frånvarande ledamöter
Mattias Hedman (S)
Kenneth Nilsson (SAKNAR)
Närvarande ersättare
Benny Nore (L)
Akis Nicolaides (M)
Paula Ottoson (M)
Övriga närvarande
Hans Näslund, direktör
Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör
Thomas Wulcan, enhetschef
Tony Gahm, verksamhetschef
Caroline Bärzén, controller
Martina Kleregård, trafikplanerare
Anita Norrby Carlsson, enhetschef, Regionens kollektivtrafikförvaltning
Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 132

Dnr TN 1811008-

Beslut - Protokollsjustering
Beslut
1. Tekniska nämnden uppdrar åt Erik Degerstedt (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 133

Dnr TN 1811009-

Beslut - Fastställande av föredragningslistan
Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Ärendena 1 - 9 är öppna för allmänheten.
Ärendebeskrivning
1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet.
2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden:
Sheraz Al Hasan (S) anmäler nämndinitiativ med rubriken
Belysningssatsning i våra bostadsområden i Västerås.
Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) anmäler
nämndinitiativ med rubriken Upphäv beslut om MM-åtgärder.
Ulf Jansson (C) anmäler nämndinitiativ med rubriken Kollektivtrafiken på
landsbygden.
Anna Östholm (L) anmäler fråga om gång- och cykelbanor samt ett tack.
Benny Nore (L) anmäler fråga om cykelställ på Vasagatan samt fråga om
utfarten på Norrleden från Åshagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 2022/00001-1.3.4

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott
Beslut
1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 7 juni
2022 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 135

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 23 augusti 2022 över delegationsbeslut från transportoch myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering.
2. Förteckning den 23 augusti 2022 över delegationsbeslut från transportoch myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter,
parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut.
3. Förteckning den 23 augusti 2022 över delegationsbeslut om avtal,
beställningar och avrop.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 136

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
1. Remiss - Motion från (KD) om att Västerås och västeråsarna behöver en
trygg cykelinfrastruktur - Dnr TN 2022/00460
2. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (KD) om interna
arbetsprocesser - Dnr TN 2022/00461
3. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (KD) om att göra Vasagatan
till en sommargågata - Dnr TN 2022/00462
4. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (M) om att ta höjd för
drönare och självkörande transporter - Dnr TN 2022/00463
5. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (M) om planprogram för
Västerås flygplats - Dnr TN 2022/00464
6. Granskningsremiss från byggnadsnämnden - Tematiskt tillägg till
Västerås översiktsplan 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73 Dnr TN 2022/00476
Övriga handlingar
7. Kommunstyrelsens beslut 2022-05-18, § 211 - Beslut - Rättelse av
protokoll, planeringsinriktning 2023-2026 – Dnr TN
8. Kommunstyrelsens beslut 2022-05-18, § 212 – Svar på nämndinitiativ
från (M) och (KD) om att påbörja genomförandet av satsningen på ett
attraktivare city – Dnr TN
9. Kommunstyrelsens beslut 2022-05-18, § 213 - Beslut - Tillsättning och
entledigande av dataskyddsombud i Västerås stads samtliga nämnder och
styrelser – Dnr TN
10. Kommunstyrelsens beslut 2022-05-18, § 214 - Beslut - Presentation av
hur underhållsbudgeten påverkar gatuanläggningens kvalitet, uppföljning
årligen i april till kommunstyrelsen – Dnr TN
11. Kommunstyrelsens beslut 2022-05-18, § 214 - Beslut - Uppdrag,
utredning av Ängsö naturreservat och Westmannastiftelsen – Dnr TN
12. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 235 - Beslut om uppdrag –
Innerstadsstrategi – Dnr TN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

13. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 236 - Information - Deluppdrag
- Så byggdes Västerås och Erfarenheter från tidigare års byggande – Dnr TN
14. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 237 – Information – Framtida
bebyggelsestrukturer – Dnr TN
15. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 239 - Beslut om granskning Tematisk tillägg till översiktsplanen ÖP 2026, mark för nya
verksamhetsområden – Dnr TN
16. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 246 - Beslut - Handlingsplan
för lokal överenskommelse mellan Västerås stad och civilsamhället för åren
2022-2024 (LÖKen) – Dnr TN 2022/00458
17. Byggnadsnämndens beslut 2022-06-15, § 187 - Namnsättning - Ändring
av namn på Högskoleplan till Universitetsplan
18. Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 219 - Delårsrapport 1 - per
den 30 april 2022 för Västerås stad – Dnr TN
19. Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 220 - Strategiska
underhållsinvesteringar 2022, gatubeläggning och bro – Dnr TN
20. Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 232 - Svar på motion från
(M) om att skydda vårt dricksvatten – Dnr TN
21. Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 234 - Svar på Motion från
(KD) om utveckling av Västerås skärgård – Dnr TN
22. Frågor samt svar på frågor om färjetrafik i Västerås yttre skärgård - Dnr
TN 2022/00443
23. Förslag samt svar på förslag på att kräva tillstånd respektive ta ut avgifter
från elsparkcykelföretagen - Dnr TN 2022/00412
24. Skrivelse samt svar på skrivelse med önskemål om sänkt hastighet till 30
km/timmen i Harkie Kärrbo – Dnr TN 2022/00104
25. Skrivelse med önskemål om bättre busstrafik på Öster Mälarstrand - Dnr
TN 2022/00510
26. E-förslag samt svar på e-förslag - Återplantera träd på Kristiansborg Dnr TN 2022/00198
27. E-förslag samt svar på e-förslag - Basketplan på Lögastrand - Dnr TN
2022/00423
28. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 8 augusti 2022
29. Postlista för perioden 2022-05-30 – 2022-08-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 2021/00530-1.2.3

Beslut - Ändring av dag och tid för tekniska nämndens
sammanträde i oktober 2022 samt inställd workshop i augusti
2022
Beslut
1. Datum och tid för tekniska nämndens sammanträde i oktober ändras till
den 27 oktober 2022, kl 13:30.
2. Tekniska nämndens workshop den 25 augusti 2022 ställs in.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 21 oktober 2022, § 195, beslutat om dagar för
sammanträden och workshops under 2022.
Kommunfullmäktige väljer förtroendevalda till nya uppdrag den 17 oktober
2022 och då inleds även ny mandatperiod.
För att hinna hantera utskick till sammanträde med ny nämnd i oktober 2022
föreslår förvaltningen att sammanträdet den 20 oktober, kl 13:00, flyttas till
den 27 oktober 2022, kl 13:30.
Förvaltningen föreslår också, utifrån att ny mandatperiod inleds under
hösten, att tekniska nämndens inplanerade workshop den 25 augusti 2022
ställs in.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8 juni
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Datum och tid för tekniska nämndens sammanträde i oktober ändras till
den 27 oktober 2022, kl 13:30.
2. Tekniska nämndens workshop den 25 augusti 2022 ställs in.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Stadsledningskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 2022/00386-3.10.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (C) - Kollektivtrafiken på
landsbygden
Beslut
1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (C) Kollektivtrafiken på landsbygden framfört önskemål om att få svar på ett
antal frågor:
1. Hur många ordinarie VL-turer har dragits in sedan årsskiftet?
2. Hur är beläggningen på dessa turer idag?
3. Hur många extrabussar har VL tvingats sätta in och under vilka tider?
4. Vilka kostnader besparades vid indragningarna och vilka extrakostnader
har tillkommit?
5. Hur ofta behöver resenärer åka ståendes i bussen på aktuella sträckor?
6. Om befintligt regelverk inte följs, vem ansvarar för konsekvenserna?
Nämndinitiativet har den 19 maj 2022 anmälts till tekniska nämnden för
beredning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet behandlas
inom ramen för redan pågående uppdrag.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8
augusti 2022, lämnat förslag till beslut:
1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 2022/00442-1.1.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) - Belys cykelbanan från
Irsta
Beslut
1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Särskilt yttrande
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M), Akis
Nicolaides (M), Paula Ottoson (M) och Samuel Stengård (KD) lämnar
särskilt yttrande enligt nedan.
Med förvaltningsspråk är cykelbanan mellan Irsta och Hälla en felande länk
vad gäller belysning. Ska Västerås vara en cykelvänlig stad behövs mer
belysning på viktiga cykelbanestråk. Här är det medfinansiering som gäller
och en kamp behövs för att snabba på processer.
Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ som lades fram för tekniska nämnden vid sammanträde i
juni 2022, föreslår Moderaterna att cykelbanan mellan Hälla och Irsta ska
förses med belysning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8
augusti 2022, lämnat förslag till beslut:
1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 2022/00156-2.5.0

Beslut - Månadsrapport maj 2022 för tekniska nämnden
Beslut
1. Månadsrapport maj 2022 för tekniska nämnden läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 141

Dnr TN 2020/00897-3.12.5

Information - Underhållsskuld inom gatu- och parkenhetens
driftområden
Ärendebeskrivning
Linnea Viklund informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr TN 1830593-

Information - Försök med lignin-asfalt på Björnön
Ärendebeskrivning
Linnea Viklund informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Dnr TN 1830832-

Information - Röd färg på cykelöverfarter
Beslut
1. Ärendet behandlas som ett informationsärende.
Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M) och
Samuel Stengård (KD) reserverar sig till förmån för Moderaternas yrkanden.
Ärendebeskrivning
Martina Kleregård och Linnea Viklund informerar i ärendet.
Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar
- att ärendet blir ett beslutsärende.
- att avslå användning av röd plastmålning vid cykelöverfarter.
- att informera på sociala medier, tv och tidningar för att upplysa om att
cykelöverfarter införs på några specifika platser i Västerås.
Solveig Nilsson (S) yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) yrkanden.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på
Anna Hård af Segerstads (M) tre yrkanden.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning
till om ärendet ska omvandlas till ett beslutsärende.
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska omvandlas till ett beslutsärende
och finner att nämnden beslutar att ärendet även fortsättningsvis ska
behandlas som ett informationsärende.
Ordföranden finner, utifrån nämndens beslut gällande Moderaternas yrkande
nr 1, att ingen proposition ska ställas på Moderaternas yrkande nr 2 och nr 3.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 1830602-

Information - Flextrafiken, besök av Regionen
Ärendebeskrivning
Anita Norrby Carlsson, från Regionens kollektivtrafikförvaltning, informerar
i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 2022/00441-1.1.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) - Fler stopp på flexlinjen
behövs
Beslut
1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Nämndinitiativ från (M)
- Fler stopp på flexlinjen behövs” föreslagit att återinföra ett antal
flexpunkter som togs bort vid införandet av nytt trafikeringsupplägg, samt att
redan vid ombyggnation av Stora torget ta med att en flexpunkt ska finnas
där.
Nämndinitiativet har den 9 juni 2022 anmälts till tekniska nämnden för
beredning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet behandlas
inom ramen för redan pågående ärende.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8
augusti 2022, lämnat förslag till beslut:
1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.
Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till
nämndinitiativet.
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens
förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; bifall till
nämndinitiativet och bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag
till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden
bifaller teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 146

Dnr TN 1817891-

Direktören informerar
Ärendebeskrivning
Ingen övrig information ges.

Justerandes signatur
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§ 147

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr TN 1811013-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Benny Nore (L) frågar om utfarten på Norrleden från Åshagen. Boende på
Åshagen upplever svårigheter att köra ut på Norrleden pga tät trafik.
Linnea Viklund svarar att förvaltningen är medveten om problemet och att
detta är en högt prioriterad fråga. En översyn pågår av trafiksvårigheter på
flera av stadens leder, däribland Norrleden.
Benny Nore (L) har fått synpunkter på de nya cykelställen längs Vasagatan;
att de endast är riktade åt ett håll och att antal platser för parkering därmed är
färre än tidigare.
Linnea Viklund tar med sig frågan och återkommer med svar.
Anna Östholm (L) tackar för iordningställandet av hundrastgården på Önsta
Gryta.
Anna Östholm (L) frågar om förvaltningen arbetar med att bättre markera
eller separera gång- och cykelbanor så att det blir tydligare för trafikanterna
var det ska gå respektive cykla.
Linnea Viklund svarar att förvaltningen utrett möjligheten till separation av
gång- och cykeltrafik innan för Cityringen men att väldigt få gång- och
cykelbanor har den bredd som krävs för en separering. Trafikanterna
behöver därför kunna samsas på redan befintliga ytor.
Sheraz Al Hasan (S) anmäler nämndinitiativ med rubriken
Belysningssatsning i våra bostadsområden i Västerås (se § 148).
Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) anmäler
nämndinitiativ med rubriken Upphäv beslut om MM-åtgärder (se § 149).
Ulf Jansson (C) anmäler nämndinitiativ med rubriken Kollektivtrafiken på
landsbygden (se § 150).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 148

Dnr TN 2022/00574-3.13.5

Nämndinitiativ från (S) - Belysningssatsning i våra
bostadsområden i Västerås
Beslut
1. Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Sheraz Al Hasan (S) och Solveig Nilsson (S) anmäler nämndinitiativ med
rubriken Belysningssatsning i våra bostadsområden i Västerås, med följande
lydelse:
Att ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för
hur en satsning på stärkt belysning i våra bostadsområden i Västerås kan ske
kommande år.
Det handlar om att den upplevda tryggheten ska öka i stadens
bostadsområden och det är en fråga om jämlikhet att alla ska kunna vistas
tryggt i sitt bostadsområde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 149

Dnr TN 2022/00575-3.10.1

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Upphäv beslut om MMåtgärder
Beslut
1. Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M) och
Samuel Stengård (KD)
anmäler
nämndinitiativ med rubriken Upphäv beslut om MM-åtgärder, med följande
lydelse:
Ett av mandatperiodens mest infekterade förslag har varit om Mobility
managementåtgärder eller beteendepåverkan på västeråsare. På ett extra
digitalt nämndmöte var majoriteten oeniga och förslag som lades vid sittande
har föranlett vidare diskussioner som skapar osäkerhet rörande besluten in i
framtiden.
Med stor sannolikhet kommer den nya majoriteten upphäva beslutet och ge
nya regler till byggherrar där bland annat en reduktion för samutnyttjande för
verksamheter läggs med och som vi är positiva till.
För att vara tydliga och inte tillskapa extraarbete och kostnader för alla
parter, byggherrar och kommun, som detta kan komma att innebära om
beslutet inte upphävs föreslår vi:
- att tekniska nämnden upphäver beslut om MM-åtgärder vid byggnation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

§ 150

Dnr TN 2022/00576-1.1.1

Nämndinitiativ från (C) - Kollektivtrafiken på landsbygden
Beslut
1. Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Ulf Jansson (C) anmäler nämndinitiativ med rubriken Kollektivtrafiken på
landsbygden, med följande lydelse:
Vi har vid flera tillfällen blivit uppmärksammade på brister i busstrafiken på
landsbygden i Västerås kommun. Vår ambition är att kollektivtrafiken på
landsbygden ska vara säker för de resande och erbjudas i sådan omfattning
att kollektivtrafik kan väljas som ett miljövänligt och fungerande alternativ.
Vi anser att både vuxna och barn skall ha möjlighet att ta sig till arbete och
skola.
Med anledning av detta kräver vi att inga bussar inom Västerås kommun
skall få framföras med stående passagerare på vägar med tillåten hastighet på
över 80 km/tim.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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