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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 172-195

Sammanträdesdatum

27 oktober 2022

Plats och tid

Stadshuset A287, kl 13:30 – 16:30

Tjänstgörande ledamöter

Lars-Erik Nordin (V), Ordförande
Karin Westlund (C), 1:e vice ordförande
Jonas Larsson (M), 2:e vice ordförande
Jenny Freed (S)
Mattias Hedman (S)
Mathias Mardani (S)
Stefan Lindh (M)
Erik Johansson (SD)
Niklas Strand Ronsten (V) tjänstgör istället för Markus Lindgren (MP) §§
172-178
Stefan Johansson (S) tjänstgör istället för Markus Lindgren (MP) §§ 179195

Tjänstgörande ersättare

Vid protokollet

Kerstin Herbertsson

Justeras

Lars-Erik Nordin (V)

Karin Westlund (C)

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-27
Justeringsdatum
2022-11-07
Anslagsdatum
2022-11-07
Datum för nedtagande
Förvaringsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-27

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

Frånvarande ledamöter
Markus Lindgren (MP)
Närvarande ersättare
Niklas Strand Ronsten (V), §§ 179-195
Karl-Erik Andersson (C)
Joakim Widell (KD)
Alexandra Andersson (M)
Mikael Pettersson (M)
Bo Lindqvist (SD)
Övriga närvarande
Hans Näslund, direktör
Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör
Thomas Wulcan, enhetschef
Tony Gahm, verksamhetschef
Caroline Bärzén, controller
Sandra Johansson, gatuingenjör
Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare
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§ 172

Dnr TN 1811008-

Beslut - Protokollsjustering
Beslut
1. Tekniska nämnden uppdrar åt Karin Westlund (C) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
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Utdragsbestyrkande
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§ 173

Dnr TN 1811009-

Beslut - Fastställande av föredragningslistan
Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Dagens sammanträde är slutet för allmänheten.
Ärendebeskrivning
1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet.
2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden:
Ordföranden anmäler nytt ärende nr 14 - Uppdrag från (S), (KD), (C) och
(V) - Fria bussresor för personer med LMA-kort.
Erik Johansson (SD) anmäler nämndinitiativ med rubriken Inför fria
bussresor för personer bosatta i Västerås som omfattas av LSS.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Dnr TN 2022/00495-1.1.1

Beslut - Tekniska nämndens sammansättning och ersättarnas
tjänstgöringsordning
Beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 har teknisk nämnd
utsetts enligt följande:
Ledamöter
Lars Nordin (V), ordförande
Karin Westlund (C), 1:e vice ordförande
Jonas Larsson (M), 2:e vice ordförande
Jenny Freed (S)
Mattias Hedman (S)
Mathias Mardani (S)
Stefan Lindh (M)
Markus Lindgren (MP)
Erik Johansson (SD)
Ersättare:
Stefan Johansson (S)
Chatarina Ståhl (S)
Niklas Strand Ronsten (V)
Karl-Erik Andersson (C)
Joakim Widell (KD)
Anna Östholm (L)
Alexandra Andersson (M)
Mikael Pettersson (M)
Bo Lindqvist (SD)

Justerandes signatur
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Ersättarnas tjänstgöringsordning enligt beslut i kommunfullmäktige den 17
oktober 2022.
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupper inträder ersättare i nedan
angiven partigruppering, för tiden från och med dagen för valet intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval tar
ett nytt beslut:
S: S, V, C, KD, MP, L, M, SD
C: C, KD, S, V, L, M, MP, SD
V: V, S, C, KD, MP, L, M, SD
KD: KD, C, S, V, M, SD, L, MP
M: M, SD, L, C, S, KD, MP, V
MP: MP, L, S, V, C, KD, M, SD
L: L, MP, M, C, KD, S, V, SD
SD: SD, M , L, KD, C, S, MP, V
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 6 juli
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Informationen läggs till handlingarna.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
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Dnr TN 1831526-

Information - Presentation av nämndledamöter och
tjänstepersoner
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstepersoner
från teknik- och fastighetsförvaltningen presenterar sig.
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§ 176

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-27

Dnr TN 2022/00496-1.1.1

Beslut - Öppna sammanträden och allmänhetens frågestund på
tekniska nämndens sammanträden
Beslut
1. Tekniska nämnden har fortsatt delvis öppna sammanträden samt
allmänhetens frågestund under max 15 minuter i början av varje
sammanträde.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 8 mars 2007, § 20, beslutat att ge samtliga
nämnder, exklusive revisionen, möjlighet att besluta om öppna
nämndsammanträden.
Tidigare mandatperiod har tekniska nämnden haft en öppen respektive sluten
del på varje sammanträde. I kallelsen till varje enskilt sammanträde har
framgått vilka ärenden som föreslagits ligga på den öppna respektive slutna
delen av sammanträdet. Ärendenas slutliga placering har beslutats när
föredragningslistan fastställts på sammanträdet.
Sammanträdets öppna del har inletts med en frågestund på max 15 minuter
då eventuella åhörare från allmänheten getts möjlighet att ställa frågor till
nämndens ledamöter om tekniska nämndens verksamhet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 6 juli
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Tekniska nämnden har fortsatt delvis öppna sammanträden samt
allmänhetens frågestund under max 15 minuter i början av varje
sammanträde.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
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Dnr TN 2022/00497-1.2.4

Beslut - Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott
mandatperioden 2022-2026
Beslut
1. Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott godkänns.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har ett utskott, arbetsutskottet. Utskottets beslutanderätt
framgår av nämndens delegationsordning. I övrigt har utskottet till uppgift
att bereda ärenden som ska föras vidare till nämnden samt lämna förslag till
beslut.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till
arbetsordning för arbetsutskottet, inklusive en lista över adjungerade från
tekniska nämnden som i turordning medges närvaro på arbetsutskottets
sammanträden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 6 juli
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott godkänns.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Dnr TN 2022/00498-1.3.4

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 Lars Nordin (V)
1:e vice ordförande Karin Westlund (C)
2:e vice ordförande Jonas Larsson (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 teknik- och fastighetsförvaltningen 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
teknik- och fastighetsförvaltningen har rätt att uppdatera bilagan.
4. Enhetschef för ekonomienheten på teknik- och fastighetsförvaltningen,
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.

Justerandes signatur
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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.
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.
eslut om rätt att teckna tekniska nämndens firma togs senast av tekniska
nämnden den 27 augusti 2020, § 150, efter en omorganisation av teknik- och
fastighetsförvaltningen. Ett nytt beslut behöver nu tas då ny mandatperiod
inletts.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 7 juli
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Nedanstående personer har rätt att, var och en för sig, teckna nämndens
firma vid uthämtning av rekommenderad post:
Ordförande Lars Nordin (V)
1:e vice ordförande Karin Westlund (C)
2:e vice ordförande Jonas Larsson (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 teknik- och fastighetsförvaltningen har rätt att
uppdatera bilagan.
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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
teknik- och fastighetsförvaltningen har rätt att uppdatera bilagan.
4. Enhetschef för ekonomienheten på teknik- och fastighetsförvaltningen,
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

Justerandes signatur
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§ 179

Dnr TN 2021/00530-1.2.3

Beslut - Sammanträdestider 2022 för tekniska nämnden och
dess arbetsutskott
Beslut
1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2022, kl 13:30:
Torsdagen den 17 november
Torsdagen den 15 december
2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2022:
Torsdagen den 10 november, kl 10:00
Torsdagen den 8 december, kl 13:00
3. En halvdag planeras in för utbildning 2022, kl 08:30 – 12:00:
Torsdagen den 17 november
Ärendebeskrivning
Den tidigare tekniska nämnden har beslutat om sammanträdesdagar för
perioden 1 januari - 17 oktober 2022. Ny mandatperiod inträder den 18
oktober 2022 och sammanträdesdagar för tekniska nämnden och dess
arbetsutskott från och med detta datum beslutas av den nuvarande nämnden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till dagar för
sammanträden i november och december 2022 samt förslag till en halvdag
för utbildning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 7 juli
2022, lämnat förslag till beslut:
1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2022, kl 13:30:
Torsdagen den 17 november
Torsdagen den 15 december
2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2022:
Torsdagen den 10 november, kl 10:00
Torsdagen den 8 december, kl 13:00
3. En halvdag planeras in för utbildning 2022, kl 08:30 – 12:00:
Torsdagen den 17 november
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Stadsledningskontoret
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Dnr TN 2022/00001-1.3.4

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott
Beslut
1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 15
september 2022 läggs till handlingarna.
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§ 181

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 18 oktober 2022 över delegationsbeslut från transportoch myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering.
2. Förteckning den 18 oktober 2022 över delegationsbeslut från transportoch myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter,
parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut.
3. Förteckning den 18 oktober 2022 över delegationsbeslut om avtal,
beställningar och avrop.
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§ 182

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 handling:
Inkomna remisser
1. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (KD) om översyn av
övergångstiden för pensionärer inom Västerås kollektivtrafik – Dnr TN
2022/00623
2. Remiss från kommunstyrelsen - Motion från (KD) om att se över
möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid Önsta centrum - Dnr TN
2022/00624
Övriga handlingar
3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16, § 235 - Beslut - Svar på motion
från (-) om hantering av fordonsbränder och vattenflöden från stadens
parkeringshus/Uppdrag - Säkerställ en miljövänlig hantering av vattenflöden
från stadens parkeringshus – Dnr TN 2022/00675 (uppdragsärendet)
4. Kommunstyrelsens beslut 2022-08-24, 285 - Sammanträdesplan för
kommunstyrelsen 2023 - Dnr TN 2022/00643
5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01, 266 - Återrapport av uppdrag
om att genomlysa stadens mobilitetsåtgärder, den s k MM-rabatten – Dnr TN
2022/00234
6. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01, 270 - Sammanträdesplan för
kommunfullmäktige 2023 - Dnr TN 2022/00643
7. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01, 272 – Svar på motion från (V)
om sorteringsmöjligheter vid offentliga papperskorgar - Dnr TN 2019/00223
8. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01, 276 - Svar på motion från (V)
om att ett kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad – Dnr
2021/00113 samt dnr TN 2022/00653 (uppdragsärendet)
9. Skrivelse samt svar på skrivelse med önskemål om flytt av farthinder på
Generatorgatan - Dnr TN 2022/00631
10. Skrivelse till tekniska nämnden från Kommunala pensionärsrådet (KPR)
- Undersök möjligheten att återgå till tre timmars biljettgiltighet i
kollektivtrafiken - Dnr TN 2022/00690
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11. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets (KPR) sammanträde den 19
september 2022 – Dnr TN 2022/350 (samt även dnr TN 2022/00690)
12. E-förslag samt svar på e-förslag - Cykelled ny förbindelse - Dnr TN
2022/00615
13. E-förslag samt svar på e-förslag - Göra om stadens olika passager för
stadens alla trafikanter - Dnr TN 2022/00493
14. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 3 oktober 2022
15. Postlista för perioden 2022-09-05 – 2022-10-03
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Dnr TN 1831527-

Information - Övergripande introduktion av tekniska nämndens
ansvarområde
Ärendebeskrivning
Hans Näslund informerar i ärendet.
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Dnr TN 2022/00671-3.10.7

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (KD) och (M) - Utred
möjligheterna till capping inom Västerås kollektivtrafik
Beslut
1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation
Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande.
Vi reserverar oss till förmån för bifall av punkt 13, nämndinitiativ från (M)
och (KD - Utred möjligheterna till capping inom Västerås kollektivtrafik.
Erik Johansson SD) reserverar sig i enlighet med sitt yrkande.
Särskilt yttrande
Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt
yttrande i enlighet med Moderaterna reservation.
Bo Lindqvist (SD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med
Sverigedemokraternas reservation.
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna och Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken
Nämndinitiativ från (KD) och (M) - Utred möjligheterna till capping inom
Västerås kollektivtrafik föreslagit att capping ska införas i stadsbusstrafiken i
Västerås.
Nämndinitiativet har vid sammanträde i september 2022 anmälts till tekniska
nämnden för beredning.
Capping innebär ett kostnadstak för kollektivtrafikresan, antingen för ett
dygn eller för en längre period. Om en resenär till exempel köper flera
enkelbiljetter under ett dygn, så att summan uppgår till kostnaden för en
dygnsbiljett, skulle capping innebära att biljetten automatiskt omvandlas till
en dygnsbiljett och att vidare resande under dygnet sker utan kostnad för
resenären. Detsamma kan gälla för periodkort 30 dagar, om en resenär reser
med så många enkelbiljetter under en månad så att summan uppgår till
kostnaden för ett periodkort. Systemet med capping finns t ex i SL-trafiken.
I Västerås är det region Västmanlands kollektivtrafiknämnd som ansvarar för
frågor kring biljettutbud och -produkter. Teknik- och fastighetsförvaltningen
föreslår mot bakgrund av detta att nämndinitiativet inte föranleder någon
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ytterligare åtgärd. Förvaltningen tar med frågan i den regelbundna dialog
som finns med regionen kring kollektivtrafiken.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4
oktober 2022, lämnat förslag till beslut:
1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Jonas Larsson (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Ordföranden 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 beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr TN 2022/00773-3.10.3

Beslut - Uppdrag från (S), (KD), (C) och (V) - Fria bussresor för
personer med LMA-kort
Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att snarast införa fria bussresor för personer
bosatta i Västerås med LMA-kort och för flyktingar enligt
massflyktsdirektivet.
Reservation
Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande.
Vi reserverar oss till förmån för avslag av beslut om uppdrag att införa fria
bussresor med LMA-kort. Kollektivtrafiken går redan med underskott och
att då införa fria bussresor utan slutdatum för en grupp av okänd storlek och
att utan kostnader fastställts är ekonomiskt oansvarigt.
Erik Johansson (SD) reserverar sig enligt följande.
Beslutet att asylsökande ska få fri tillgång till kollektivtrafik är att anse som
slöseri med våra gemensamma resurser. Vi vet att nämndens kostnad för
kollektivtrafik redan idag saknar ekonomisk täckning från biljettköp. Att
utan risk- och konsekvensanalys och finansiering, ge fri tillgång till
kollektivtrafiken för de med LMA-kort är inte ett tecken på god ekonomisk
hushållning."
Särskilt yttrande
Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt
yttrande i enlighet med Moderaterna reservation.
Bo Lindqvist (SD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med
Sverigedemokraternas reservation.
Ärendebeskrivning
(S), (KD), (C) och (V) har inkommit med ett uppdrag till teknik- och
fastighetsförvaltningen enligt följande:
Människor i asylprocess och människor som befinner sig i Västerås genom
massflyktsdirektivet är extra utsatta ekonomiskt. För att de ska kunna delta i
samhället behöver de ha möjlighet att resa avgiftsfritt till språkträning,
fritidsaktiviteter, med mera. Annars riskerar de att bli isolerade på grund av
den låga dagersättningen.
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Tidigare har flyktingar från Ukraina haft möjlighet att åka buss kostnadsfritt.
Nu breddar Västeråsmajoriteten möjligheten till samtliga med LMA-kort.
LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett
plastkort med foto på den asylsökande. Kortet är inte en id-handling, utan ett
bevis på att personen är asylsökande och får vara i Sverige i väntan på
beslut.
(S), (KD), (C) och (V) har i skrivelsen lämnat förslag till beslut:
1. Förvaltningen får i uppdrag att snarast införa fria bussresor för personer
bosatta i Västerås med LMA-kort.
Yrkanden
Ordföranden, Karin Westlund (C) och Jenny Freed (S) yrkar bifall till
Västeråsmajoritetens - (S), (KD), (C) och (V) - förslag till beslut, med
tillägget att fria bussresor även ska införas för flyktingar enligt
massflyktsdirektivet.
Jonas Larsson (M) och Erik Johansson (SD) yrkar avslag på
Västeråsmajoritetens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på
Västeråsmajoritetens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med
Västeråsmajoritetens förslag till beslut.
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Dnr TN 2022/00672-3.10.7

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (C) och (MP) - Utred
skyndsamt kostnaderna för att ge alla med LMA-kort i Västerås
fria bussresor
Beslut
1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation
Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande.
Vi reserverar oss till förmån för avslag av beslut om uppdrag att införa fria
bussresor med LMA-kort. Kollektivtrafiken går redan med underskott och att
då införa fria bussresor utan slutdatum för en grupp av okänd storlek och att
utan kostnader fastställts är ekonomiskt oansvarigt.
Erik Johansson SD) reserverar sig enligt följande.
Beslutet att asylsökande ska få fri tillgång till kollektivtrafik är att anse som
slöseri med våra gemensamma resurser. Vi vet att nämndens kostnad för
kollektivtrafik redan idag saknar ekonomisk täckning från biljettköp. Att
utan risk- och konsekvensanalys och finansiering, ge fri tillgång till
kollektivtrafiken för de med LMA-kort är inte ett tecken på god ekonomisk
hushållning.
Särskilt yttrande
Karin Westlund (C) och Karl-Erik Andersson (C) lämnar särskilt yttrande
enligt nedan.
Centerpartiet la tillsammans med Miljöpartiet ett nämndinitiativ på tekniska
nämndens sista sammanträde före valet att utreda kostnaderna för att ge alla
med LMA-kort fria bussresor. Anledningen till att initiativet lades var för att
det då inte fanns en majoritet för att genomföra detta.
Efter valet finns det en överenskommelse i den nya majoriteten där
Centerpartiet styr tillsammans med S, V och KD att införa fria bussresor
inom kommunen för personer med LMA-kort som bor här. Därför är det inte
längre aktuellt att utreda frågan, utan beslutet har nu tagits av den nya
nämnden.
Som centerpartister känns det bra att kunna underlätta livet för personer som
lever i Västerås med ytterst små ekonomiska marginaler och möjliggöra att
både barn, unga och vuxna som flytt hit ges möjlighet att vara delaktiga i
samhället.
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Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt
yttrande i enlighet med Moderaterna reservation.
Bo Lindqvist (SD) lämnar särskilt yttrande i enlighet med
Sverigedemokraternas reservation.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet och Miljöpartiet har i ett nämndinitiativ med rubriken
Nämndinitiativ från (C) och (MP) - Utred skyndsamt kostnaderna för att ge
alla med LMA-kort i Västerås fria bussresor föreslagit att förvaltningen ska
ges i uppdrag att utreda kostnaderna för att ge alla med LMA-kort i Västerås
fria bussresor.
Nämndinitiativet har vid sammanträde i september 2022 anmälts till tekniska
nämnde för beredning.
LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett
plastkort med ett foto på den asylsökande. Kortet är inte en id-handling, utan
ett bevis på att personen är asylsökande och får vara i Sverige i väntan på
beslut.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls.
Förvaltningen inleder omedelbart dialog med region Västmanland, och
bedömningen idag är att återrapport kan ske i början av 2023.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4
oktober 2022, lämnat förslag till beslut:
1. Nämndinitiativet bifalls.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att nämndinitiativet inte ska föranleda någon ytterligare
åtgärd.
Karin Westlund (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Stefan Lindh (M) och Erik Johansson (SD) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; att nämndinitiativet
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd och att nämndinitiativet ska
avslås. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska
nämnden beslutar att nämndinitiativet inte ska föranleda någon ytterligare
åtgärd.
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Dnr TN 2022/00460-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (KD) om att Västerås och
västeråsarna behöver en trygg cykelinfrastruktur
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I en motion framför Kristdemokraterna (KD) ett antal förslag för att förbättra
cykelinfrastrukturen i Västerås. I motionen beskrivs hur tryggheten kan
förbättras genom utökad belysning på gång- och cykelvägar, utökat
underhåll av beläggning samt komplettering av felande länkar i
cykelvägnätet. Idéerna konkretiseras i sex att-satser.
Kommunstyrelsen har skickat ut motionen på remiss till berörda nämnder.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3
oktober 2022, 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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Dnr TN 2022/00463-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om att ta höjd för drönare
och självkörande transporter
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit en motion från (M) om att
ta höjd för drönare och självkörande transporter på remiss. Motionärerna
menar att framtidens behov av leveranser kommer att ändras, vilket kommer
öka antalet drönare i luftrummet. Med anledning av detta yrkar motionärerna
att ”i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet
behöver regleras för framtidens behov av transporter”, ”undersöka
möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälarporten och
Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara
logistiklösningar”, ”ta fram mål för smarta lösningar för logistik och
persontransporter med drönare”, ”utreda hur drönare kan lösa problem i
Västerås som geografisk informationsinsamling” samt ”inför nya stadsdelar
utreda hur självkörande person- och logistiktransporter kan användas i
området”.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4
oktober 2022, 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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Dnr TN 2022/00464-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om planprogram för
Västerås flygplats
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Moderaterna (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det ska tas
fram ett planprogram med fokus flygverksamhet för området Västerås
flygplats.
Tekniska nämnden är väghållare för Hässlögatan som går längs hela
flygplatsområdet, samt för Signalistgatan norr om flygplatsen. Tekniska
nämnden förvaltar även en mindre grönyta på allmän plats i anslutning till
Hällamotet. Övriga ytor runt flygplatsen utgör kvartersmark, och är således
inte under nämndens rådighet. Stadsbusslinje 3 försörjer flygplatsen med
kollektivtrafik, bl a med koppling till Västerås central och till City.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har, med avseende på tekniska
nämndens verksamhetsområde, inget att erinra i ärendet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3
oktober 2022, 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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Dnr TN 2022/00156-2.5.0

Beslut - Månadsrapport september 2022 för tekniska nämnden
Beslut
1. Månadsrapport september 2022 för tekniska nämnden läggs till
handlingarna.
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Dnr TN 2022/00686-1.3.2

Överläggning - Revidering av delegationsordning för tekniska
nämnden
Beslut
1. Överläggningen avslutas.
Ärendebeskrivning
Hans Näslund informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet.
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Dnr TN 1831528-

Information - Vinterväghållning säsongen 2022/2023
Ärendebeskrivning
Sandra Johansson informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33 (36)

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 193

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-27

Dnr TN 1817891-

Direktören informerar
Ärendebeskrivning
Hans Näslund informerar att isbanan i city, som finansieras av
Citysamverkan, Västerås stad och privata näringslivet, har behövt en
uppdatering. För att kostnaden för isbanan inte ska öka har nu en lite mindre
isbana än tidigare hyrts in. Förutom att den kan drivas till samma kostnad
som tidigare, har den också en lägre elförbrukning.
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Dnr TN 1811013-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmäler nämndinitiativ med rubriken Inför fria
bussresor för personer bosatta i Västerås som omfattas av LSS (se § 195)
Fråga lyfts om sammanträdesdagar 2023 kan flyttas till torsdagar. Hans
Näslund och Kerstin Herbertsson informerar om olika praktiska
planeringsförutsättningar, bl a att fastighetsnämnden, som förvaltningen
också arbetar för, har beslutat om torsdag som sammanträdesdag.
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Dnr TN 2022/00781-3.10.3

Beslut - Anmälan av nämndinitiativ från (SD) - Inför fria
bussresor för personer bosatta i Västerås som omfattas av LSS
Beslut
1. Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmäler nämndinitiativ med rubriken Inför fria
bussresor för personer bosatta i Västerås som omfattas av LSS, med följande
lydelse:
Människor som omfattas av LSS har inte samma förutsättningar att
förvärvsarbeta och kan vara utsatta ekonomiskt. För att kunna delta i
samhället behöver de ha möjlighet att resa avgiftsfritt till daglig verksamhet,
fritidsaktiviteter mm. De riskerar annars att isoleras.
Sverigedemokraterna anser att människor som omfattas av LSS ska ha goda
förutsättningar att delta i samhället och ges goda förutsättningar till detta.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att förvaltningen får i uppdrag att snarast införa fria bussresor för personer
bosatta i Västerås som omfattas av LSS.
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