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 Frånvarande ledamöter 

 Carl-Johan Aberger (M) 

Kenneth Nilsson (SD) 

  

 Närvarande ersättare 

 Mattias Hedman (S) 

Paula Ottoson (M) närvarar på beredningsdelen av §§ 143-149 

  

 Övriga närvarande ledamöter/ersättare 

Erik Degerstedt (M) lyssnar på sammanträdet på distans kl 13:30-15:00 

under beredningsdelen av §§ 143-147, §§ 150-152 och §§ 160-161, på 

överläggningen under § 149 och på informationen under §§148, §§153-

155, §§ 157-159. 

 

Övriga närvarande tjänstepersoner 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Jan Persson, trafikplanerare 

Helena Olsson, arkivarie, Stadsarkivet 

Ulrika Gustafsson, direktör, Stadsarkivet 

Elisabeth Strand Hübinette, planchef, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 

 

 Ajourneringar 

 Sammanträdet ajourneras kl 15:00-15:15 mellan beredningsdelen och 

beslutsdelen av sammanträdet samt kl 16:20-16:21 under beslutsdelen, § 

161. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

3 (27) 
Tekniska nämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 143 Dnr TN 1811008- 
Protokollsjustering .............................................................................. 4 

§ 144 Dnr TN 1811009- 
Fastställande av föredragningslistan .................................................. 5 

§ 145 Dnr TN 2020/00001-1.3.4 
Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott .................... 6 

§ 146 Dnr TN 2020/00002-1.3.4 
Beslut - Anmälan av delegationsbeslut .............................................. 7 

§ 147 Dnr TN 2020/00003-1.3.4 
Beslut - Anmälan av handlingar ......................................................... 8 

§ 148 Dnr TN 1823907- 
Information - Ny gemensam informationshanteringsplan .................. 10 

§ 149 Dnr TN 2019/00577-1.3.2 
Överläggning - Nytt trafikkoncept för kollektivtrafiken ....................... 11 

§ 150 Dnr TN 2018/00173-1.3.4 
Beslut - Rätt att teckna tekniska nämndens firma ............................. 12 

§ 151 Dnr TN 2020/00464-1.1.1 
Beslut - Svar på nämndinitiativ från (MP), (S), (L) och (C) - 
Samordnad busstrafik ...................................................................... 15 

§ 152 Dnr TN 2020/00400-1.7.1 
Beslut - Yttrande över motion från (SD) om fiskevårdsprojekt i 
Mälaren ............................................................................................ 17 

§ 153 Dnr TN 2020/00455-1.7.1 
Information - Aktualisering av Västmanlands naturvårdsplan 2020 - 
Nominera objekt till en uppdaterad naturvårdsplan .......................... 18 

§ 154 Dnr TN 1822903- 
Information - Investeringspotter för träd och perenner ...................... 19 

§ 155 Dnr TN 2020/00469-1.7.1 
Information - Planeringsunderlag efter ortsanalys, Dingtuna ............ 20 

§ 156 Dnr TN 1823453- 
Information - Huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaneringen . 21 

§ 157 Dnr TN 1823461- 
Information - Återrapport från sommaren 2020................................. 22 

§ 158 Dnr TN 1817891- 
Direktören informerar ....................................................................... 23 

§ 159 Dnr TN 1811013- 
Övriga frågor .................................................................................... 24 

§ 160 Dnr TN 2020/00638-3.10.2 
Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Trygghet vid Öster Mälarstrand .. 25 

§ 161 Dnr TN 2020/00381-7.0.1 
Beslut - Ny gemensam informationshanteringsplan ......................... 26 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

4 (27) 
Tekniska nämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

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

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 144 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Dagens sammanträde är slutet för allmänheten och därmed utgår också 

punkten Allmänhetens frågestund. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; Stefan Lindh (M) 

anmäler fråga om parkeringszoner, Anna Hård af Segerstad (M) anmäler 

fråga om höstens budgetprocess samt ett nämndinitiativ med rubriken 

Trygghet vid Öster Mälarstrand. 
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§ 145 Dnr TN 2020/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 4 juni 

och den 17 juni 2020 läggs till handlingarna. 
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§ 146 Dnr TN 2020/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

1. Förteckning den 25 augusti 2020 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 25 augusti 2020 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 25 augusti 2020 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 
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§ 147 Dnr TN 2020/00003-1.3.4 

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna remisser 

 --- 

Övriga handlingar 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-07, § 133 – Tillägg till 

kommunstyrelsens reglemente om att ge kommunstyrelsen rätt att besluta 

om förflyttning mellan anställningsmyndigheter - Dnr TN 2020/00433 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-07, § 135 – Program för uppföljning 

av privata utförare av kommunal verksamhet - Dnr TN 2020/00493 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-07, § 136 - Antagande av 

utvecklingsprogram för Lögarängsområdet - Dnr TN 2020/00432 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 215 – Ytterligare stödpaket till 

det lokala näringslivet - Dnr TN 2020/00451 

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 251 – Rapport om e-förslag och 

revidering av riktlinje för e-förslag – Dnr TN 2020/00500 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 258 – Återrapportering av 

uppdrag - Utreda intresse och förutsättningar för stadsdelsodling på Rönnby 

– Dnr TN 2020/00498 

7. Länsstyrelsen beslut 2020-06-24 – Avslag på överklagande av tekniska 

nämndens beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter om 

parkeringsförbud på Vänskapsgatan – Dnr TN 2019/00468 

8. Skrivelse samt svar på skrivelse om hundrastgård på Gideonsberg – Dnr 

TN 2019/00100 

9. Skrivelse samt svar på skrivelse om nytt skötselavtal för brf Kolarhagen - 

Dnr TN 2019/00164 

10. Skrivelse samt svar på skrivelse om skötseln av Rönnbyskogen - Dnr TN 

2020/00351 

11. E-förslag samt svar på e-förslag - Gör fler övergångar ner till Lögastrand 

omgående - 2020/00302 
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12. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 10 augusti 2020 

13. Postlista för perioden 2020-05-26 – 2020-08-10 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

10 (27) 
Tekniska nämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr TN 1823907- 

Information - Ny gemensam informationshanteringsplan 

Ärendebeskrivning 

Arkivarie Annika Olsson från Stadsarkivet informerar i ärendet och svarar på 

nämndens frågor. 
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§ 149 Dnr TN 2019/00577-1.3.2 

Överläggning - Nytt trafikkoncept för kollektivtrafiken 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Jan Persson informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet.     
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§ 150 Dnr TN 2018/00173-1.3.4 

Beslut - Rätt att teckna tekniska nämndens firma 

Beslut 

1. Nedanstående personer har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens 

firma vid uthämtning av rekommenderad post: 

 

Ordförande Anna Thunell (MP) 

1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 

2:e vice ordförande Anna Hård af Segerstad (M) 

Direktör Hans Näslund 

Enhetschef och biträdande direktör Linnea Viklund 

Enhetschef Annika Andersson 

Enhetschef Thomas Wulcan 

Verksamhetschef Tony Gahm 

Biträdande verksamhetschef Karolina Tapper 

 

2. Samma personer som i beslutspunkt 1 har rätt att, två i förening eller i 

förening med ansvarig handläggare, i övriga fall teckna nämndens firma. 

Ansvariga handläggare framgår av bilaga 1. Vid förändringar ska bilagan 

uppdateras. Direktören för tekniska kontoret har rätt att uppdatera bilagan. 

 

3. Ansvariga handläggare har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens 

firma när det gäller avtal om markupplåtelse för uthyrning, uteserveringar, 

torghandel och försäljning. Rätten att teckna nämndens firma gäller även 

avtal om nyttjanderätt för stadsnära ekologisk odling. Ansvariga handläggare 

framgår av bilaga 2. Vid förändringar ska bilagan uppdateras. Direktören för 

tekniska kontoret har rätt att uppdatera bilagan. 

 

4. Enhetschef för ekonomienheten på tekniska kontoret, Annika Andersson, 

har rätt att ensam teckna nämndens firma avseende utbetalningsavier. 

 

5. Inkomna skrivelser som är adresserade till tekniska nämnden, eller dess 

arbetsutskott, som är av sådan karaktär att de i normala fall hanteras av 

förvaltningen besvaras också av förvaltningen. Avrapportering av skrivelse 

och svar sker till tekniska nämnden. Från kommunen utgående skrivelser i 

tekniska nämndens namn undertecknas av ordföranden eller, vid dennes 

förhinder, 1:a eller 2:a vice ordförande.               

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden ska utse personer med rätt att teckna tekniska nämndens 

firma, det vill säga bland annat underteckna avtal, kontrakt, fullmakter och 

skrivelser i nämndens namn. För att underlätta hanteringen av sådana 

dokument bör förvaltningen inte ha för få firmatecknare. 
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Rätten att teckna tekniska nämndens firma är ingen delegation. 

Firmatecknare kan tillika vara delegater men det kan även vara personer som 

inte är delegater.  

Firmateckning ger rätt att i alla sammanhang när underskrift erfordras skriva 

under för nämndens räkning. När det gäller underskrifter som innebär ett 

ekonomiskt åtagande för nämnden, t ex avtal, så ska avtalet föregås av ett 

delegationsbeslut. Dessutom finns attestregler och slutligen 

firmateckningsrätten. Allt detta säkerställer att det inte ska kunna ske 

oegentligheter.  

Ett protokollsutdrag bör kunna visas upp för att visa rätten att teckna firma, 

till exempel vid hantering av utbetalningsavier och när rekommenderad post 

hämtas ut. 

Beslut om rätt att teckna tekniska nämndens firma togs senast av tekniska 

nämnden den 21 februari 2019, § 23, då tekniska nämndens ansvarsområde 

från och med den 1 januari 2019 utökats med enheten Produktion. Ett nytt 

beslut behöver nu tas efter en omorganisation av teknik- och 

fastighetsförvaltningen.          

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 26 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nedanstående personer har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens 

firma vid uthämtning av rekommenderad post: 

Ordförande Anna Thunell (MP) 

1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 

2:e vice ordförande Anna Hård af Segerstad (M) 

Direktör Hans Näslund 

Enhetschef och biträdande direktör Linnea Viklund 

Enhetschef Annika Andersson 

Enhetschef Thomas Wulcan 

Verksamhetschef Tony Gahm 

Biträdande verksamhetschef Karolina Tapper 

2. Samma personer som i beslutspunkt 1 har rätt att, två i förening eller i 

förening med ansvarig handläggare, i övriga fall teckna nämndens firma. 

Ansvariga handläggare framgår av bilaga 1. Vid förändringar ska bilagan 

uppdateras. Direktören för tekniska kontoret har rätt att uppdatera bilagan. 

3. Ansvariga handläggare har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens 

firma när det gäller avtal om markupplåtelse för uthyrning, uteserveringar, 

torghandel och försäljning. Rätten att teckna nämndens firma gäller även 

avtal om nyttjanderätt för stadsnära ekologisk odling. Ansvariga handläggare 

framgår av bilaga 2. Vid förändringar ska bilagan uppdateras. Direktören för 

tekniska kontoret har rätt att uppdatera bilagan. 
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4. Enhetschef för ekonomienheten på tekniska kontoret, Annika Andersson, 

har rätt att ensam teckna nämndens firma avseende utbetalningsavier. 

5. Inkomna skrivelser som är adresserade till tekniska nämnden, eller dess 

arbetsutskott, som är av sådan karaktär att de i normala fall hanteras av 

förvaltningen besvaras också av förvaltningen. Avrapportering av skrivelse 

och svar sker till tekniska nämnden. Från kommunen utgående skrivelser i 

tekniska nämndens namn undertecknas av ordföranden eller, vid dennes 

förhinder, 1:a eller 2:a vice ordförande.               

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Firmatecknare              
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§ 151 Dnr TN 2020/00464-1.1.1 

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (MP), (S), (L) och (C) - 
Samordnad busstrafik 

Beslut 

1. Nämndinitiativet bifalls.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 

Kollektivtrafikmyndigheten inleda förhandlingar med UL om förutsättning 

för en samordning för bättre trafik på sträckan Östanbro-Kungsåra-Västerås.             

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Ulf Jansson (C) och Anna Östholm 

(L) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”samordnad busstrafik” föreslagit 

att Kollektivtrafikmyndigheten får i uppdrag att inleda förhandlingar med 

UL om samordning och samarbete gällande busstrafiken mellan Västerås 

och Enköping.  

Det är kommunens ansvar att behandla alla innevånare lika. Detta innebär att 

kommunens service ska fördelas lika i möjligaste mån, samtidigt som 

kommunens ekonomi alltid måste vara i fokus. Detta gäller i hög grad för 

kollektivtrafiken. 

I den utredning om busstrafiken öster om Västerås som lades fram för 

tekniska nämndens arbetsutskott i mars 2020 visar det sig att det finns 

samordningsvinster att göra om Svealandstrafiken och UL samarbetar 

samtidigt som en bättre trafik skulle kunna fås på sträckan Östanbro-

Kungsåra-Västerås. 

Nämndinitiativet har den 11 juni 2020, § 142, anmälts till tekniska nämnden 

för beredning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill föra fram att samverkan för att 

möjliggöra en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik är ett positivt 

arbetssätt. Kollektivtrafikförvaltningen har 2019-02-19 genomfört en analys 

kring förändrat utbud av trafik på sträckan Östanbro – Kungsåra. 

Utifrån den gjorda analysen på trafiken i området framkommer en del 

konsekvenser kring samordning med den regionala trafiken. Det påvisas 

negativa konsekvenser för inte bara pendlingen mellan Enköping och 

Västerås utan även för boende i Irsta. Dessa konsekvenser bör minimeras vid 

framtagande av förslag på nytt trafikupplägg för att bibehålla 

kollektivtrafiken som ett hållbart alternativ för pendling. 

I ett samarbete och en samordning mellan Kollektivtrafikmyndigheten och 

UL kan en förhandling leda till en mindre kostnadsökning för kommunen 

med förbättrad trafik vilket skulle gynna området. Därav föreslås bifall till 

nämndinitiativet. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 11 

augusti 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet bifalls.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 

Kollektivtrafikmyndigheten inleda förhandlingar med UL om förutsättning 

för en samordning för bättre trafik på sträckan Östanbro-Kungsåra-Västerås.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 152 Dnr TN 2020/00400-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (SD) om fiskevårdsprojekt i 
Mälaren 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från (SD) om att undersöka 

möjligheterna för, och förutsatt positivt resultat, genomföra ett 

fiskevårdsprojekt i Mälaren. Tekniska nämnden har fått motionen för 

yttrande. 

I motionen föreslås att så kallade risvasar i form av uttjänta julgranar som 

privatpersoner donerar sänks ned på Mälarens botten och stärker den lokala 

fiskreproduktionen samt utgör skydd för fiskar. Liknande projekt har 

genomförts i bland annat Stockholm med gott resultat. Åtgärden kan förutom 

att förstärka fiskreproduktionen även förbättra fisket på platsen och användas 

i pedagogiska syften. Projektet föreslås genomföras i ett brett samarbete med 

andra organisationer, till exempel Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund, Västmanlands länsstyrelse och Världsnaturfonden 

WWF.      

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

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 153 Dnr TN 2020/00455-1.7.1 

Information - Aktualisering av Västmanlands naturvårdsplan 
2020 - Nominera objekt till en uppdaterad naturvårdsplan 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 
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§ 154 Dnr TN 1822903- 

Information - Investeringspotter för träd och perenner 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 
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§ 155 Dnr TN 2020/00469-1.7.1 

Information - Planeringsunderlag efter ortsanalys, Dingtuna 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 
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§ 156 Dnr TN 1823453- 

Information - Huvudmannaskap för allmän plats i 
detaljplaneringen 

Ärendebeskrivning 

Planchef Elisabeth Strand Hübinette från Stadsbyggnadsförvaltningen 

informerar om huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaneringen. 
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§ 157 Dnr TN 1823461- 

Information - Återrapport från sommaren 2020 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 
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§ 158 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om planerade grävningsarbeten i city; 

underhållsåtgärder för markvärme vid Stora gatan/Sturegatan samt 

förberedelser för entreprenad längs Östra kyrkogatan vid Stadshotellet. 

Hans Näslund och Tony Gahm informerar om eventuella kommande 

avvikelser från tekniska nämndens upphandlingsplan p g a av brist på 

resurser på stadens upphandlingsenhet. Arbetsutskottet kommer att 

informeras om utvecklingen under hösten 2020. 
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§ 159 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Stefan Lindh (M) frågar om bakgrunden till VLT:s artikel om 

parkeringszoner. 

Anna Thunell (MP) svarar att tekniska nämnden har sedan tidigare fått ett 

uppdrag av kommunstyrelsen att se över stadens parkeringsriktlinjer under 

2020. Ett uppdrag att se över parkeringszoner finns också sedan tidigare i 

tekniska nämndens styrkort. Inget av uppdragen är ännu politiskt behandlat. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar när tekniska nämnden planeras besluta 

om budget utifrån att kommunfullmäktige beslutar om budget först den 26 

november i år. 

Anna Thunell (M) svarar att planen är att nämnden överlägger budgeten på 

sammanträdet i november för att besluta om budget i december. Eventuellt 

kommer tekniska nämnden att behöva hålla ett extra sammanträde i 

december 2020. 

 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Paula Ottosson (M) och 

Joakim Widell (KD) anmäler nämndinitiativ med rubriken Trygghet vid 

Öster Mälarstrand (se § 160). 
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§ 160 Dnr TN 2020/00638-3.10.2 

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Trygghet vid Öster 
Mälarstrand 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Paula Ottosson (M) och 

Joakim Widell (KD) anmäler nämndinitiativ med rubriken Trygghet vid 

Öster Mälarstrand, med följande lydelse: 

Öster Mälarstrand har varit ett lugnt område tills för 3-4 år sedan då en 

markant ökning av förargelsebeteende på grund av störande bilkörningar, 

nedskräpning och annan olaglig verksamhet. 

Boende har vid upprepade tillfällen kontaktat kommunen för åtgärder bland 

annat på piren, Bryggseglargatan och Lasse Färnlöfs plats. Till slut sattes en 

bom upp för piren samt tillfälliga farthinder i form av gupp. Det har kraftigt 

minskat busåkandet och gående på piren upplever en ökad trafiksäkerhet. 

Västerås stad har skapat ett nytt promenadstråk, Mälarpromenaden, som 

uppmuntrar och lockar än fler gående att gå längs Mälaren bland annat på 

denna gata och ut på piren. Området har flera restauranger, fik och en lekyta. 

Notuddskajen har liknande otydliga utformning, många besökare, 

verksamheter och boendetrafik. Här har kommunen placerat ut flera 

tillfälliga farthinder med gott resultat för ökad trafiksäkerhet för gående och 

boende. 

Gatuområdet på Bryggseglargatan är utformad så att gående, bilar och 

cyklister samsas om samma gata utan direkta avgränsningar. 

Bryggseglargatan borde användas av båtägare och besökandeparkering, men 

trafikbeteendet visar att det är många som inte har båt eller egentligen ska 

besöka någon av verksamheterna, området eller boende. Här uppstår dagliga 

trafikkonflikter. Skyltning saknas och inga markeringar i gatan. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

- att förvaltningen under en tid testar tillfälliga farthinder på 

Bryggseglargatan likande de på Notuddskajen, utvärderar och återkommer 

med permanent lösning. 
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§ 161 Dnr TN 2020/00381-7.0.1 

Beslut - Ny gemensam informationshanteringsplan 

Beslut 

1. Redovisning av allmän handling för gemensamma administrativa 

processer antas och gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020.              

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Joakim Widell (KD) 

reserverar sig enligt följande: 

Informationshanteringsplanen på över 80 sidor har ingen markering på vad 

som ändrats jämfört med föregående version, vilket gör det svårt att veta vad 

som ändrats, lagts till eller tagits bort. Olika nämnder har olika antal dagar, 

30 eller 90 dagar för gallring av e-postlogg vilket ger en otydlighet.  

Ingen tjänsteman har vid nämndens möten lyckats bevara alla frågor om 

dokumentet om hur hanteringen sker och hur allmänhet ska kunna få ut 

offentlig e-post. 

Vi känner oss oroade över Västerås stads hantering av offentliga inkomna 

handlingar. Med anledning av detta känner vi att det ska vara 90-dagar för e-

postlogg innan gallring. 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 

besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 

som fastställer nämndens informationshantering genom att i planen ange 

bevarande, gallring, eventuell diarieföring, förvaring och hantering av 

nämndens allmänna handlingar.  

Utöver att fastställa en plan för sina kärnprocesser ska varje nämnd även anta 

en plan för hanteringen av den information som uppstår inom stadens 

gemensamma lednings- och stödprocesser. Denna plan är helt lika för alla 

nämnder och syftar till att uppnå en informationsförvaltning som håller hög 

kvalitet, är rättssäker och bidrar till en god offentlighetsstruktur.  

Utarbetandet av den gemensamma planen har gjorts av representanter från de 

processer som ingår planen i samråd med Stadsarkivet som även samordnat 

arbetet tillsammans med medarbetare från dokument- och 

ärendehanteringsprocessen. 

Ärendet återremitterades av tekniska nämnden på sammanträdet den 11 juni 

2020, § 122. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 10 

augusti 2020, lämnat förslag till beslut: 
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1. Redovisning av allmän handling för gemensamma administrativa 

processer antas och gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020.         

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att, som i tidigare version, logguppgifter 

för e-post ska gallras efter 90-dagar. 

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

förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Anna Hård af 

Segerstads (M) ändringsyrkande att logguppgifter för e-post ska gallras efter 

90-dagar och Solveig Nilssons bifallsyrkande till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Stadsarkivet              

 

 


