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§ 42 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Stefan Lindh (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 43 Dnr TN 1811009- 

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärendena 1 - 8 är öppna för allmänheten. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; Anna Östholm (L) 

informerar att det inte fanns någon information om dagens sammanträde med 

allmänhetens frågestund i Stadshusentrén. Kerstin Herbertsson tar med sig 

frågan och undersöker varför detta missats. 
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§ 44 Dnr TN 2023/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 14 

februari 2023 läggs till handlingarna. 
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§ 45 Dnr TN 2023/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 16 mars 2023 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 16 mars 2023 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 16 mars 2023 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 

4. Förteckning för februari 2023 över delegationsbeslut om grävtillstånd. 

 

Linnea Viklund ger en kort information om punkt 4 - delegationsbeslut om 

grävtillstånd - som anmäls för första gången i och med dagens sammanträde. 
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§ 46 Dnr TN 2023/00003-1.3.4 

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från kommunstyrelsen – Program för digital utveckling i Västerås 

stad och dess helägda bolag 2023-2026 

Övriga handlingar 

2. Kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2023, § 46 - Antagande av 

handlingsplan för en hållbar plastanvändning 

3. Kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2023, § 52 – Svar på motion 

från (M) om att det är dags för Västeråsarna att återta Vasaparken 

4. Kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2023, § 27 - Fördelning av medel 

i trygghetspaketet 

5. Kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2023, § 29 - Antagande av 

handlingsplan kopplad till policy för personer med funktionsnedsättning 

2022-2025 med fokus på identifierade problemområden 

6. Fastighetsdelegationens beslut den 14 februari 2023, § 7 - Hyresavtal, 

Mälarcamping 

7. Byggnadsnämndens beslut den 23 februari 2023, § 43 - Namnsättning av 

parkstråk genom Skälby 

8. Byggnadsnämndens beslut den 23 februari 2023, § 44 - Namnsättning på 

två nya cirkulationsplatser vid Sätra och Brottberga längs Norrleden 

9. Byggnadsnämndens beslut den 23 februari 2023, § 45 - Namnsättning på 

återvändsgata som ansluter till Strömledningsgatan på Tunbytorp  

10. Svar på skrivelse - Undersök möjligheten att återgå till tre timmars 

biljettgiltighet i kollektivtrafiken 

11. Svar på synpunkter på busskort samt höjning av priser på bussresor 

12. Svar på synpunkter på Skiljeboplatsens skötsel 

13. Svar på e-förslag - Bastu för allmänheten vid kallbad 

14. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 6 mars 2023 

15. Postlista för perioden 2023-02-02 – 2023-03-02 
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§ 47 Dnr TN 2020/00665-4.0.1 

Beslut - Handlingsplan för stadens fåglar 

Beslut 

1. Handlingsplan för stadens fåglar antas. 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för stadens fåglar ska fungera som en verktygslåda för 

långsiktigt hållbar hantering av de utmaningar som uppstår i mötet mellan 

människor och fåglar i publika miljöer inom Västerås tätort. Den ska fungera 

som ett kunskapsspridande redskap för att förändra attityder, bidra till ökad 

acceptans och till att situationen upplevs mindre problematisk. 

Sedan Handlingsplan gällande problemen med kajor i centrala Västerås 

antogs 2018 har det fortsatt att komma in ärenden till Västerås stad gällande 

störande fåglar i publika miljöer. Dessa har berört fler platser i Västerås än 

tidigare och innefattat fler fågelarter än kajor. Med anledning av detta fick 

teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny och utökad 

handlingsplan för hantering av de utmaningar som uppstår i mötet mellan 

fåglar och människor i publika miljöer. Denna handlingsplan ska ersätta 

Handlingsplan gällande problemen med kajor i centrala Västerås. 

Den utökade handlingsplanen har kompletterats med avsnitt som 

förvaltningen anser saknas i Handlingsplan gällande problemen med kajor i 

centrala Västerås. Dessa förklarar varför utmaningarna uppstår när fåglar och 

människor lever tillsammans och vad som styr hur hanteringen av 

utmaningarna får gå till. Den beskriver även hur uppföljning kan ske. 

Handlingsplan för stadens fåglar har nu varit ute på remiss utanför 

förvaltningen och de yttranden som inkommit från remissinstanserna har 

behandlats. Den reviderade handlingsplanen står därmed inför beslut om 

antagande. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 mars 

2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Handlingsplan för stadens fåglar antas. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 48 Dnr TN 2021/00714-3.10.1 

Information - Trygghetsprojekt 2022 - Råby 

Ärendebeskrivning 

Hanna Liljeberg informerar i ärendet. 
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§ 49 Dnr TN 2023/00120-3.10.1 

Beslut - Trygghetsprojekt 2023 - Vallby 

Beslut 

1. Vallby blir 2023 års område för projektet Tyck om din stadsdel. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med ett trygghetsprojekt är att i nära dialog och samarbete med 

boende, fastighetsägare, verksamheter och näringsidkare i ett område 

möjliggöra för diskussion om hur området kan förbättras utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Exempel på trygghetsfrågor ur förvaltningens 

perspektiv kan vara tillgänglighet, hastighet på gator och vägar, parkering, 

belysning, skolvägar, drift- och underhållsfrågor med mera. 

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

2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Vallby blir 2023 års område för projektet Tyck om din stadsdel. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 50 Dnr TN 2023/00169-3.12.1 

Beslut - Underrättelse om åläggande 

 

Ärendet omfattas av sekretess enligt OSL 18:1. 
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§ 51 Dnr TN 2021/00299-3.12.1 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Ta fram förslag på 
överenskommelse om ny gränsdragning för gatu- och parkfrågor 
mellan tekniska nämnden och Skultuna kommundelsnämnd  

Beslut 

1. Ny överenskommelse om gränsdragning för ansvar för gatu- och 

parkfrågor som arbetats fram tillsammans med Skultuna 

kommundelsförvaltning godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att tekniska nämnden hanterade en remiss från 

kommunfullmäktige om trafiksäkerheten i Skultuna under våren 2021 

uppdagades att gränsdragningen mellan tekniska nämnden och Skultuna 

kommundelsnämnd inte är tydlig i frågor som gäller förvaltning och 

planering av gator, trafik och grönområden. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen och Skultuna kommundelsförvaltning 

ser gemensamt att det är angeläget att uppdatera gränsdragningslistan för 

skötsel, och att komplettera med gränsdragning i de områden där det idag 

saknas ansvarig och har tillsammans arbetat fram förslag till ny 

överenskommelse. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

februari 2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Ny överenskommelse om gränsdragning för ansvar för gatu- och 

parkfrågor som arbetats fram tillsammans med Skultuna 

kommundelsförvaltning godkänns. 

Yrkanden 

Mattias Hedman (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Kopia till 

Skultuna kommundelsnämnd 
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§ 52 Dnr TN 2021/00818-3.8.4 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda fler platser att 
sätta upp vattenposter på, exempelvis i närheten av stora 
lekplatser men också i våra stadsdelscentrum och i 
serviceorterna 

Beslut 

1. Återrapporteringen av uppdraget godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån en motion från (V) om vatten till västeråsarna, som inlämnades 2018, 

beslutade kommunfullmäktige den 2 december 2021 att bifalla motionens 

andra att-sats. I motionens andra att-sats önskas en utredning om fler platser 

att sätta upp vattenposter, till exempel på platser för detta nämns stora 

lekplatser, stadsdelscentrum och serviceorter.  

Sommaren 2018 var extremt varm och torr, vilket kan ha bidragit till att 

motionen skrevs. 

Enligt protokollsutdraget från kommunfullmäktige den 2 december 2021, § 

489, har motionen remitterats till Mälarenergi, tekniska nämnden och 

nämnden för idrott och friluftsliv. Mälarenergi och tekniska nämnden har 

inkommit med svar, inget svar har inkommit från nämnden för idrott och 

friluftsliv. Nämnden för idrott och friluftsliv har inte expedierats beslutet att 

genomföra utredningen vilket är lite synd eftersom de har vattenposter kring 

bryggor, badplatser och idrottsanläggningar. 

Utredningen har genomförts av teknik- och fastighetsförvaltningen i 

samarbete med Mälarenergi AB. För att genomföra förslagen i utredningen 

behöver tekniska nämnden ett tillskott för att inte behöva avsluta andra 

driftåtgärder inom tekniska nämndens verksamhetsområden. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 15 

februari 2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Återrapporteringen av uppdraget godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Mathias Mardani (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr TN 2023/00151-1.7.1 

Beslut - Yttrande över förstudie om stadens styrning, kontroll 
och uppföljning avseende vissa delar av kollektivtrafiken 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och skickas vidare till kommunens revisorer/EY. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare, utifrån de svar som anges i 

yttrandet, med målet att uppnå klarlagd ansvarsfördelning mellan kommun, 

region och operatör. 

Särskilt yttrande 

Joakim Widell (KD) och Anna Östholm (L) lämnar särskilt yttrande i 

enlighet med Markus Lindgrens (MP) yrkande. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av revisorerna i Västerås stad genomfört en förstudie 

med syftet att inhämta information och kartlägga stadens organisation, 

styrning, kontroll och uppföljning avseende kollektivtrafik. Detta för att ge 

revisorerna underlag att bedöma om den interna kontrollen kan anses 

tillräcklig. 

Ett flertal funktioner på teknik- och fastighetsförvaltningen har medverkat i 

intervjuer och tillhandahållit dokument för revisionen. 

EY:s samlade bedömning med underlag av förstudien är att styrningen och 

kontrollen av den kollektivtrafik som staden ansvarar för inte är tillräcklig. I 

förstudien lämnas ett antal rekommendationer, som nu remitterats till 

tekniska nämnden. I yttrandet framgår förvaltningens kommentarer till 

rekommendationerna, samt förslag på aktiviteter för att komma till rätta med 

de brister som identifierats i förstudien. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

februari 2023, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och skickas vidare till kommunens revisorer/EY. 

Yrkanden 

Markus Lindgren (MP) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare, 

utifrån de svar som anges i yttrandet, med målet att uppnå klarlagd 

ansvarsfördelning mellan kommun, region och operatör. 

Lars Nordin (V), Karl-Erik Andersson (C), Jonas Larsson (M), Jenny Freed 

(S) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall Markus Lindgrens (MP) yrkande. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag till beslut med Markus Lindgrens (MP) tilläggsyrkande, och att 

tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Kopia till 

Kommunrevisorerna/EY 
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§ 54 Dnr TN 2023/00122-2.5.0 

Beslut - Månadsrapport februari 2023 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport februari 2023 för tekniska nämnden läggs till 

handlingarna. 
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§ 55 Dnr TN 2019/00611-3.12.4 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Ny zonkarta för parkering  

Beslut 

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen och lägger uppdragen 

om uppföljning av zonkarta och utvärdering av parkeringsskiva till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser uppföljning av ny zonkarta för parkering enligt tekniska 

nämndens beslut vid sammanträde i januari 2022 (TN 2022-01-20 §19), samt 

utvärdering av införandet av parkeringsskiva enligt tekniska nämndens 

beslut vid sammanträde i maj 2021 (TN 2021-05-20 §119). 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Krister Sikström, Anders Lundin 
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§ 56 Dnr TN 2023/00154-3.10.2 

Överläggning - Uppdrag - Översyn av trafik- och 
parkeringsregler 

Beslut 

1.  Överläggningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan och Anneli Asplin informerar och tekniska nämnden 

överlägger i ärendet. 
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§ 57 Dnr TN 1832920- 

Information - Trygghetsarbete i City 

Ärendebeskrivning 

Maria Martinsson, Citysamverkan, Karin Sällberg, Förebyggarcentrum, 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och Stefan Jonsson, VSK Bandys 

projekt Schysst framtid, informerar i ärendet. 
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§ 58 Dnr TN 2022/00769-3.12.5 

Information - Arbetsprogram för asfaltbeläggningar 2023-2025 

Beslut 

1. I förväg utskickad skriftlig information godkänns. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

22 (24) 
Tekniska nämnden 2023-03-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr TN 1832925- 

Information - Vintersandupptagning 2023 

Beslut 

1. I förväg utskickad skriftlig information godkänns. 
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§ 60 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Ingen övrig informations ges. 
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§ 61 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

 


