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§ 149 Dnr TN 1821060- 

Beslut om närvaro på tekniska nämndens sammanträde 

Beslut 

1. Jacquline Burgos medges närvarorätt på dagens sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar tekniska nämnden om hennes praktikant 

Jacquline Burgos får närvara på dagens sammanträde.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att Jacquline Burgos medges närvarorätt på dagens 

sammanträde.  
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§ 150 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Ulf Jansson (C) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 151 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärendena 1 - 10 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen och arbetsutskottet: 

Anna Thunell (MP) anmäler informationsärendena Se över taxorna för 

kollektivtrafiken och Återrapport från deltagande i Spårvagnsstädernas 

studieresa. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; Anna Thunell (MP) 

anmäler fråga om hållfasthet för broar, fråga om parkeringsplatser på 

Bäckby och fråga om vinterväghållning på gång- och cykelvägar i Skultuna 

och Tillberga. 

Anna Hård af Segerstad (M) anmäler fråga om inlämnat nämndinitiativ om 

uteservering under vintersäsong.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

8 (38) 
Tekniska nämnden 2019-10-24 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr TN 2019/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 19 

september 2019 läggs till handlingarna.  
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§ 153 Dnr TN 2019/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 22 oktober 2019 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning 22 oktober 2019 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 22 oktober 2019 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 154 Dnr TN 2019/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från kommunstyrelsen – Motion från (SD) om översyn av avgifter 

vid upplåtelse av offentlig plats med syfte att främja en levande stadskärna - 

Dnr TN 2019/00675 

2. Remiss från kommunstyrelsen – Motion från (M) om mindre 

nedskräpning med fler askkoppar i city - Dnr TN 2019/00684 

Övriga handlingar 

3. Kulturnämndens beslut 2019-08-22, § 149 – Handlingsplan Kultur – Dnr 

TN 2018/00788  

4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-05, § 196 – Val av ny ersättare i 

tekniska nämnden efter Sandra Zanabria (S) - Dnr TN 2018/00613 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-05, § 201 – Val av ny ersättare i 

tekniska nämnden efter Therese Siverbo (L) - Dnr TN 2018/00613 

6. Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 331 - Trafiksituationen för elever 

och skoltransporter vid Romfartuna längs riksväg 56 - Dnr TN 2019/00753 

7. Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 338 - Sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 – Dnr TN 2019/00748 

8. Kommunstyrelsens beslut 2019-09-25, § 362 - Rapportering av uppdrag, 

Framtidens kollektivtrafik - Dnr TN 2018/00510 

9. Protokoll från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet (KPR) den 

11 september 2019 

10. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 8 oktober 2019 

11. Postlista för perioden 2019-09-11 – 2019-10-07 
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§ 155 Dnr TN 2019/00674-1.3.4 

Fullmakt för Västerås stadsjurister att företräda tekniska 
nämnden 

Beslut 

1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 

Rossana Rothstein, Sandra Ahlbin, Matilda Funkquist Cullinan, Daniel 

Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Charlotte Arnell, Matilda Gärd 

och Sara von Ehrenheim att i domstolar och hos andra myndigheter eller 

annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens 

talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller 

ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan 

egendom. 

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 

annan i sitt ställe. 

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 

särskilt fall.  

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen 

processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse för 

kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde. Stadens jurister företräder samtliga nämnder som 

ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.  

Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 

dess tekniska nämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten 

att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden. Rätten att företräda 

styrelsen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om 

förordnandet framgår. 

Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet handhas av 

kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med anledning av 

personalförändringar behöver en ny fullmakt för stadens jurister utfärdas.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 13 

september 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 

Rossana Rothstein, Sandra Ahlbin, Matilda Funkquist Cullinan, Daniel 

Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Charlotte Arnell, Matilda Gärd 

och Sara von Ehrenheim att i domstolar och hos andra myndigheter eller 

annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens 

talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller 
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ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan 

egendom. 

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 

annan i sitt ställe. 

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 

särskilt fall.  

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Stadsledningskontoret; Alexandra Eriksson 
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§ 156 Dnr TN 2019/00723-3.10.1 

Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - Förenkla för besökare 

Beslut 

1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.  

Reservation 

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

reserverar sig i enlighet med inlämnat nämndinitiativ.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Christian Pettersson (M), Erik Degerstedt (M) 

och Joakim Widell (KD) har i ett nämndinitiativ med rubriken Förenkla för 

besökare föreslagit att: 

- teknik- och fastighetsförvaltningen utreder möjligheten att införa fler och 

tydligare stop and shop-parkeringar (15 min) på fler platser i centrala 

Västerås. Ett konkret exempel är fler 15-minutersparkeringar på Sturegatan. 

- teknik- och fastighetsförvaltningen utreder möjligheten till en lastzon på 

Sturegatan. 

- teknik- och fastighetsförvaltningen utreder möjligheten att återställa 15-

minutersparkeringarna vid Fiskartorget. 

Nämndinitiativet har den 26 september 2019, § 148, anmälts till tekniska 

nämnden för beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet behandlas 

inom ramen för redan pågående ärende om förslag till ny zonkarta för 

parkering samt trafik- och parkeringsregler. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 9 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.  

Yrkanden 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut.  
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§ 157 Dnr TN 1821139- 

Projektbeskrivning av uppdraget att ta fram regler/riktlinje för 
uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar - 
Överläggning 

Beslut 

1. Ärendet återkommer efter sammanträdets kommande ajournering.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 158 Dnr TN 2016/00351-314 

Treårigt test med sopsaltning av gång- och cykelbanor 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår och återkommer på tekniska nämndens sammanträde den 21 

november 2019.  
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§ 159 Dnr TN 2016/00993-3.12.1 

Återrapportering av uppdrag - Genomföra ett tunnelkonstprojekt 
och erbjuda barn och unga att delta 

Beslut 

1. Återrapporteringen av uppdraget Genomföra ett tunnelkonstprojekt och 

erbjuda barn och unga att delta godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick år 2017 tillsammans med kulturnämnden i uppdrag 

att genomföra ett tunnelkonstprojekt. Upprinnelsen var att fullmäktige biföll 

Vänsterpartiets motion ”Låt barn och unga utsmycka gångtunnlar”. I bifogad 

rapport redogör förvaltningen för hur uppdraget utförts. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 9 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Återrapporteringen av uppdraget Genomföra ett tunnelkonstprojekt och 

erbjuda barn och unga att delta godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 160 Dnr TN 1821072- 

Komplettering av Årsplan 2020 - Överläggning 

Beslut 

1. Ärendet återkommer efter sammanträdets kommande ajournering.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 161 Dnr TN 1821073- 

Verksamhetsplan inklusive styrkort samt internkontrollplan 2020 
för tekniska nämnden - Överläggning 

Beslut 

1. Ärendet återkommer efter sammanträdets kommande ajournering.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.     

 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:50 – 15:10 
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§ 162 Dnr TN 2019/00734-1.2.3 

Sammanträdestider 2020 för tekniska nämnden och dess 
arbetsutskott 

Beslut 

1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2020 kl 13:30: 

Torsdagen den 23 januari  Torsdagen den 27 augusti 

Torsdagen den 20 februari * Torsdagen den 24 september 

Torsdagen den 19 mars  Torsdagen den 22 oktober 

Torsdagen den 23 april  Torsdagen den 12 november 

Torsdagen den 14 maj  Torsdagen den 10 december 

Torsdagen den 11 juni  

* Torsdagen den 20 februari startar nämndsammanträdet kl 08:30. 

 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2020        

kl 13:00: 

Torsdagen den 16 januari  Torsdagen den 20 augusti 

Torsdagen den 13 februari  Torsdagen den 17 september  

Torsdagen den 12 mars  Torsdagen den 15 oktober 

Tisdagen den 7 april   Tisdagen den 10 november 

Torsdagen den 7 maj**  Torsdagen den 3 december** 

Torsdagen den 4 juni** 

** Torsdagen den 7 maj, torsdagen den 4 juni och torsdagen den 3 december 

2020 startar tekniska nämndens arbetsutskott kl 12:30. 

 

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

internat från torsdag eftermiddag den 20 februari till och med fredag 

förmiddag den 21 februari 2020, torsdag förmiddag den 14 maj och torsdag 

förmiddag den 27 augusti 2020.  

Ärendebeskrivning 

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

sammanträden och workshops under 2020. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 1 

oktober 2019 lämnat förslag till beslut: 
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1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2020 kl 13:30: 

Torsdagen den 23 januari  Torsdagen den 27 augusti 

Torsdagen den 20 februari * Torsdagen den 24 september 

Torsdagen den 19 mars  Torsdagen den 22 oktober 

Torsdagen den 23 april  Torsdagen den 12 november 

Torsdagen den 14 maj  Torsdagen den 10 december 

Torsdagen den 11 juni  

* Torsdagen den 20 februari startar nämndsammanträdet kl 08:30. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2020        

kl 13:00: 

Torsdagen den 16 januari  Torsdagen den 20 augusti 

Torsdagen den 13 februari  Torsdagen den 17 september  

Torsdagen den 12 mars  Torsdagen den 15 oktober 

Tisdagen den 7 april   Tisdagen den 10 november 

Torsdagen den 7 maj  Torsdagen den 3 december  

Torsdagen den 4 juni  

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

onsdag eftermiddag den 19 februari, inklusive internat till 

nämndsammanträdet på torsdag förmiddag den 20 februari, torsdag 

förmiddag den 14 maj och torsdag förmiddag den 27 augusti 2020.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut med följande ändringar: 

- tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder torsdagen den 7 maj 2020 

kl 12:30, torsdagen den 4 juni 2020 kl 12:30 och torsdagen den 3 december 

2020 kl 12:30. 

-tekniska nämndens internat förläggs från torsdag eftermiddag den 20 

februari till och med fredag förmiddag den 21 februari 2020.  

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
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§ 163 Dnr TN 2019/00647-10.0.1 

Projektbeskrivning av uppdraget att ta fram regler/riktlinje för 
uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens projektbeskrivning godkänns.  

Reservation 

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

reserverar sig enligt följande: 

Vi moderater värnar att Västerås stad ska vara en företagsvänlig kommun. 

Då kan inte kommunen begränsa antalet aktörer på markanden eller kräva 

avsiktsförklaringar från företagen. 

Särskilt yttrande 

Joakim Widell (KD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med Moderaternas 

reservation.  

Ärendebeskrivning 

Utveckling Västerås (MP), (S), (L) och (C) har gett teknik- och 

fastighetsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för 

uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar. Förvaltningen ser att det 

framför allt är två huvudfrågor som behöver belysas. Dels vilka juridiska 

möjligheter det finns för kommunen att styra verksamheterna, dels hur 

förvaltningen rent praktiskt ska hantera elsparkcyklar och andra typer av nya 

fordon som ställs upp på allmän plats. Frågor om tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning och ökade driftkostnader för gatu- och parkdriften 

är andra frågor som behöver ingå i utredningen. 

Förvaltningen har satt samman en arbetsgrupp som tagit fram bifogade 

projektbeskrivning. Avsikten är att återrapportera uppdraget under våren 

2020 med ett förslag till riktlinje. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 9 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens projektbeskrivning godkänns.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att i projektbeskrivningen ska punkt 3 - 

Undersöka om vi kan begränsa antalet aktörer i Västerås genom ex att 

upphandla tjänsten, och om det i så fall skulle innebära att staden också 

utökar sitt ansvar av hanteringen av elsparkcyklar - och punkt 6 - Undersöka 

om vi kan kräva avsiktsförklaring på företag som vill etablera sig i Västerås - 

tas bort. 
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Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag och Anna Hård af Segerstads (M) förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 164 Dnr TN 2019/00660-1.4.1 

Komplettering av Årsplan 2020 

Beslut 

1. Förslag till driftbudget för 2020 godkänns. 

2. Tekniska nämnden beslutar att prognos för investeringar 2020 är 294,1 

mnkr, d.v.s. 39,8 mnkr högre än ramen 254,3 mnkr enligt 

kommunfullmäktiges beslut, med tillägget i investeringsplanen att undersöka 

möjligheten att ordna gångvägvisning till Kokpunkten/Steam hotell.  

Reservation 

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

reserverar sig mot beslutet under beslutspunkt 1 med hänvisning till 

Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till Årsplan 2020. 

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

reserverar sig mot beslutet under beslutspunkt 2 i enlighet med Moderaternas 

yrkande. 

Kenneth Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet  med hänvisning till 

Sverigedemokraternas förslag till Årsplan 2020 och investeringsplan. 

Särskilt yttrande 

Joakim Widell (KD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med Moderaternas 

reservation under beslutspunkt 1. 

Joakim Widell (KD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med Moderaternas 

reservation under beslutspunkt 2. 

Tomas Söhr (SD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med 

Sverigedemokraternas reservation.  

Ärendebeskrivning 

I budgetbeslutet för 2020 fick tekniska nämnden 448,5 mnkr som ny 

budgetram. Utöver denna ram finns kostnader för kollektivtrafik samt 

kapitaltjänstkostnader för investeringar om preliminärt 28,2 mnkr som 

kompenseras separat.  

Budget 2020 innebär en engångsförstärkning om 3,0 mnkr för ökat 

gatuunderhåll. Ettårssatsningen från 2019 gällande byggbonus upphör. 

Därutöver förutsätter ramen en administrativ besparing om 1,5 mnkr som 

fördelas mellan nämndens anslags- och intäktsfinansierade delar. I övrigt 

erhåller nämnden inga utökade anslag under 2020 för ej beslutade satsningar. 

Bifogad verksamhetsredovisning visar en preliminär fördelning. 

Nämnden föreslår att investeringsplanen för 2020 får en ny prognos om 

294,1 mnkr med hänsyn till kända förändringar. Det innebär en 
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kostnadsökning om 39,8 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges beslutade 

ram om 254,3. 2019 är prognosen ett överskott om 51,9 mnkr. Detta innebär 

att tekniska nämnden håller sig inom investeringsramen sett över åren 2019-

2020. 

Nettokostnadsökningen under 2020 är främst en effekt av att kostnader för 

de två stora centrumprojekten Stora Torget/Bondtorget samt Viktor Larssons 

plats har förskjutits i tiden. Kalkylen för Stora Torget reviderats upp utifrån 

produktions-kalkylen för Viktor Larssons plats. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 9 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut:  

1. Förslag till driftbudget för 2020 godkänns. 

2. Tekniska nämnden beslutar att prognos för investeringar 2020 är 294,1 

mnkr, d.v.s. 39,8 mnkr högre än ramen 254,3 mnkr enligt 

kommunfullmäktiges beslut.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar avslag på teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut under beslutspunkt 1 med 

hänvisning till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till Årsplan 

2020. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar avslag på teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut under beslutspunkt 1 med hänvisning till 

Sverigedemokraternas förslag till Årsplan 2020. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut under beslutspunkt 1. 

  

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar under beslutspunkt 2 på följande 

ändringar i tekniska nämndens investeringar för 2020:  

- att Källgatan och Fiskartorget ingår i perioden 

- att minska investeringen Stora torget 

- att undersöka möjligheten att ordna gångvägvisning till Kokpunkten/Steam 

hotell  

- att Västerleden tidigareläggs 

- att Faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen utgår  

- att upprustning av gångstråk Svartån ska ske inom perioden 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar avslag på teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut under beslutspunkt 2 med hänvisning till 

Sverigedemokraternas investeringsplan. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut under beslutspunkt 2 samt bifall till Anna Hård af 
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Segerstads yrkande att undersöka möjligheten att ordna gångvägvisning till 

Kokpunkten/Steam hotell.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut för beslutspunkt 1 - 

Årsplan 2020; Anna Hård af Segerstads (M) avslagsyrkande, Kenneth 

Nilssons (SD) avslagsyrkande samt Solveig Nilssons bifallsyrkande till 

teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra 

och finner att nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut under beslutspunkt 1. 

 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut för beslutspunkt 2 - 

Investeringsplan 2020; Anna Hård af Segerstads (M) ändringsyrkande, 

Kenneth Nilssons (SD) avslagsyrkande samt Solveig Nilssons bifallsyrkande 

till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut med tillägg enligt 

Anna Hård af Segerstads yrkande att undersöka möjligheten att ordna 

gångvägvisning till Kokpunkten/Steam hotell. 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra 

och finner att nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Solveig Nilssons 

bifallsyrkande till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut med 

tillägget att undersöka möjligheten att ordna gångvägvisning till 

Kokpunkten/Steam hotell under beslutspunkt 2.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 165 Dnr TN 2019/00746-1.3.2 

Verksamhetsplan inklusive styrkort samt internkontrollplan 2020 
för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Förslag till verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden godkänns med 

förändringen att andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel 

av gator och vägar ska ändras till 60%. 

2. Förslag till internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden godkänns.  

Reservation 

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

reserverar sig mot samtliga delar i beslutet om verksamhetsplan exklusive 

kundnöjdheten på 60% till förmån för Anna Hård af Segerstads (M) förslag. 

Kenneth Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 

Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan och internkontrollplan. 

Särskilt yttrande 

Joakim Widell (KD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med Moderaternas 

reservation. 

Tomas Söhr (SD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med 

Sverigedemokraternas reservation.    

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen (VP) utgör underlag för planering av verksamhetsåret 

och följs upp under 2020 i två delårsrapporter (30 april och 31 augusti) och i 

årsuppföljning (verksamhetsberättelse 2020). Utgångspunkten för VP är 

verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges Årsplan 2020. 

Utifrån årsplanen gör nämnden en verksamhetsplan som beskriver nämndens 

verksamhetsplanering för kommande år för att nå fastställda mål och 

uppdrag i årsplanen samt nämndens styrkort och följekort.  

Nämndens verksamhetsplan innehåller även en internkontrollplan enligt 

fastställd riktlinje. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 15 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslag till verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden godkänns.  

2. Förslag till internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden godkänns.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar på följande ändringar i tekniska 

nämndens verksamhetsplan 2020 under beslutspunkt 1: 
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- att andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator 

och vägar ska ändras till 80% (sidan 9). 

- att aktiviteteten "upphandling för effektivare utförande av sopsaltning" ska 

utgå (sidan 11). 

- att aktiviteteten "ny zonkarta för trafik samt parkering genomförs" ska utgå 

(sidan 13). 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar avslag till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut med hänvisning till Sverigedemokarternas förslag till 

verksamhetsplan och internkontrollplan. 

Solveig Nilsson yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 

till beslut. 

 

Solveig Nilsson yrkar avslag till Anna Hård af Segerstads (M) förslag att 

andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator och 

vägar ska ändras till 80%. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att andelen västeråsare som är nöjda med 

underhåll och skötsel av gator och vägar ska ändras till 60%. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag att 

andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator och 

vägar ska ändras till 60%. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) förslag 

att andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator och 

vägar ska ändras till 60% .     

Proposition 

Ordföranden finner att det i Moderaternas yrkande finns ett förslag om 

andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator och 

vägar som bör brytas ut och hanteras separat. 

Ordföranden finner att det för ovanstående förslag finns två förslag till 

beslut; Anna Hård af Segerstad (M) förslag att andelen västeråsare som är 

nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar ska ändras till 60% samt 

Kenneth Nilssons (SD) avslagsyrkande.  

Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. 

Nämndens godkänner beslutsordningen varvid den genomförs. Ordföranden 

finner att tekniska nämnden beslutar enligt Anna Hård af Segerstads (M) 

förslag.  

 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut under beslutspunkt 1:  

Anna Hård af Segerstad (M) förslag att aktiviteterna "upphandling för 

effektivare utförande av sopsaltning" och "ny zonkarta för trafik samt 

parkering genomförs" ska utgå (på sidan 13). 
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Solveig Nilssons (S) bifallsyrkande till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Kenneth Nilssons (SD) avslagsyrkande på teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där nämnden först tar ställning till 

Anna Hård af Segerstads (M) ändringsyrkande och att Kenneth Nilssons 

(SD) avslagsyrkande därefter ställs mot Solveig Nilssons (S) bifallsyrkande. 

Nämndens godkänner beslutsordningen varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att nämnden avslår Anna Hård af Segerstads (M) 

ändringsyrkande och därefter bifaller Solveig Nilssons (S) yrkande. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut under beslutspunkt 2; 

Solveig Nilssons (S) bifallyrkande till tekniska nämndens förslag till beslut 

samt Kenneth Nilssons (SD) avslagsyrkande på teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. 

Nämndens godkänner beslutsordningen varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Solveig Nilssons (S) 

bifallsyrkande.   

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 166 Dnr TN 2019/00444-2.5.0 

Månadsrapport september 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Tekniska nämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Armin Kühnert informerar om månadsrapport september 2019 för tekniska 

nämnden.  
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§ 167 Dnr TN 1819713- 

Ungdomsdialog - Information 

Ärendebeskrivning 

Maria Reisten informerar om arbetet med Ungdomsdialog.  
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§ 168 Dnr TN 1820797- 

Musikhjälpen - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om Musikhjälpen, ett samarbete mellan Sveriges 

Television, Sveriges Radio och Radiohjälpen, som i år äger rum i Västerås 

den 9 till 15 december. Årets tema är Sex är inte ett vapen.  
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§ 169 Dnr TN 1820795- 

Vinterväghållning - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om organisering av vinterväghållning inför 

vintersäsongen 2019/2020.  
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§ 170 Dnr TN 1820796- 

Isbanor - Information 

Ärendebeskrivning 

Lars Wiberg informerar att de aktivitetsbanor som spolades till isbanor förra 

året även kommer att spolas under kommande vintersäsong. Under året har 

tre aktivitetsbanor renoverats; en på Malmaberg och två på Skälby, men 

dessa kommer ej att spolas.  
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§ 171 Dnr TN 2019/00604-2.6.1 

Ny vinterbelysning på Vasagatan - Information 

Ärendebeskrivning 

Lars Wiberg informerar om ny vinterbelysning på Vasagatan. Belysningen 

beräknas vara på plats till Skyltsöndagen den 24 november 2019.  
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§ 172 Dnr TN 2019/00577-1.3.2 

Uppdrag - Se över taxorna för kollektivtrafiken - Information 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan rapporterar från arbetet med uppdraget att se över stadens 

kollektivtrafiktaxor och trafikutbud.  
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§ 173 Dnr TN 1821074- 

Återrapport från deltagande i Spårvagnsstädernas studieresa till 
Spanien den 1-3 oktober 2019 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) och Solveig Nilsson (S) rapporterar och visar 

film från Spårvagnsstädernas studieresa till Spanien den 1-3 oktober 2019.  
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§ 174 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Ingen information ges.  
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§ 175 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Besvarande av följande anmälda frågor flyttas fram till tekniska nämndens 

sammanträde den 21 november 2019: 

- fråga om hållfasthet för broar 

- fråga om parkeringsplatser på Bäckby 

- fråga om vinterväghållning på gång- och cykelvägar i Skultuna och 

Tillberga 

- fråga om inlämnat nämndinitiativ om uteservering under vintersäsong.  

 

 


