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§ 96 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Solveig Nilsson (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 97 Dnr TN 1811009- 

Beslut - 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; Kenneth Nilsson (SD) 

anmäler fråga om fordonstyper för nya busslinjer, däribland flexlinjen, Anna 

Östholm (L) anmäler fråga om materialval i rondell och arbetsuppgifter för 

sommarjobb och Anna Hård af Segerstad (M) anmäler två nämndinitiativ 

från Moderaterna och Kristdemokraterna. 
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§ 98 Dnr TN 1824951- 

Beslut - Digitalt sammanträde 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att dagens nämndsammanträde ska 

genomföras digitalt. 
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§ 99 Dnr TN 2021/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 13 april 

och från tekniska nämndens extra arbetsutskott den 22 april 2021 läggs till 

handlingarna. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

9 (36) 
Tekniska nämnden 2021-05-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr TN 2021/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 17 maj 2021 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 17 maj 2021 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 17 maj 2021 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

10 (36) 
Tekniska nämnden 2021-05-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr TN 2021/00003-1.1.1 

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 – Motion från (M) angående cykeltrafik på 

Smedjegatan - Dnr TN 2021/00291 

Övriga handlingar 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-11, § 119 – Antagande av 

handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-2026 – Dnr TN 

2020/00143 

3. Kommunstyrelsen beslut 2021-03-17, § 85 - Nämndinitiativ från (M) och 

(KD) angående stöd till företag som drabbats svårt under coronapandemin – 

Dnr TN xxxxx 

4. Kommunstyrelsen beslut 2021-03-31, § 107 - Månadsrapport februari 

2021 för Västerås stad – Dnr TN 2021/00132 

5. Kommunstyrelsen beslut 2021-03-31, § 108 - Ramjustering för tekniska 

nämnden 2021 – Dnr TN 2021/00054 

6. Kommunstyrelsen beslut 2021-03-31, § 110 - Uppföljning av 

handlingsplan för genomförande av ett program för personer med 

funktionsnedsättning 2019-2021 – Dnr TN 2018/00798 

7. Kommunstyrelsen beslut 2021-03-31, § 112 - Delrapport av handlingsplan 

för genomförande av lokal överenskommelse mellan Västerås stad och 

civilsamhället 2019-2021 – Dnr TN 2019/00304 

8. Svar på skrivelse med önskemål om servicelinje/busslinje 12, 

Gideonsberg - Dnr TN 2020/00916 

9. Skrivelse från Västerås Handel - Synpunkter på flyttade hållplatser 

(Vasagatan och Stora gatan) våren och försommaren 2021 - Dnr TN 

2021/00293 

10. Synpunkt på trafikfarlig överfart, Tidövägen vid Enhagen - Dnr TN 

2021/00292 

11. Svar på e-förslag - Trafikljus vid övergångsställe - Bangatan - Dnr TN 

2021/00203 
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12. Svar på e-förslag - Avfart E18 till Österleden, ökad sikt – Dnr TN 

2021/00124 

13. Svar på e-förslag – Flexlinjen - Dnr TN 2020/00970 

14. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 27 mars 2021 

15. Postlista för perioden 2021-03-29 - 2021-04-27 
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§ 102 Dnr TN 2021/00299-3.12.1 

Beslut - Överenskommelse om gränsdragning mellan tekniska 
nämnden och Skultuna kommundelsnämnd för gatu- och 
parkfrågor 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

Skultuna kommundelsförvaltning ta fram förslag på ny överenskommelse 

om gränsdragning för ansvar för gatu- och parkfrågor. 

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. 

Uppdraget genomförs under 2021 och återrapporteras vid årsskiftet. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 april 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

Skultuna kommundelsförvaltning ta fram förslag på ny överenskommelse 

om gränsdragning för ansvar för gatu- och parkfrågor. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 103 Dnr TN 2019/00828-3.12.3 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda och planera för en 
dragning av ett nytt gång- och cykelstråk längs med Svartån 
mellan Västerås city och Skultuna 

Beslut 

1. Återrapporten av uppdraget godkänns och skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 2019 att åter 

utreda förutsättningarna för en möjlig dragning av ett nytt gång- och 

cykelstråk utmed Svartån på sträckan mellan Västerås City och Skultuna. 

En dialog har förts med berörda fastighetsägare om att upplåta eller sälja 

mark för ändamålet. Av 36 tillfrågade fastighetsägare inkom svar från 16 

fastighetsägare, varav 14 ställer sig helt negativa till projektet och två väljer 

att i nuläget inte ta ställning. Flera är ägare till större innehav av strandnära 

mark och svaren omfattar mark på båda sidor om Svartån, se bilaga 1. 

Parallellt med fastighetsägardialogen har förvaltningen genom inledande 

utredningar fått en fördjupad bild av de tekniska svårigheterna med 

byggnation av en gång- och cykelbana längs Svartån. Sträckan innebär 

tekniska svårigheter med hänsyn till platsens geologiska och hydrologiska 

förhållanden. Innan byggnation skulle en mängd olika utredningar behöva 

göras av, förutom geoteknik och hydrologi, även kring exempelvis 

fornlämningar, kulturmiljö- respektive naturvärden. Förvaltningens 

bedömning är att det inte är motiverat att gå vidare med fördjupade tekniska 

utredningar med hänsyn till responsen från fastighetsägarna längs sträckan. 

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

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Återrapporten av uppdraget godkänns och skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr TN 2021/00224-3.10.1 

Beslut - Övertagande av del av väg 694 (Tyrgatan), mellan 
korsningen väg 693/väg 694 till korsningen väg 694/väg 692 

Beslut 

1. Förslaget till avtal om ändrat väghållarskap för del av väg 694 godkänns. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktör att underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprättat förslag till avtal för förändrat väghållaransvar för 

del av väg 694, Tyrgatan, från korsningen väg 693/väg 694 till korsningen 

väg 694/ väg 692. I avtalet ingår cykelbanan längs med väg 694 vid 

trafikplats Anundshög. Väglängd ca 3690 m samt cykelbana 400 m. I 

övertagandet ingår även 18 st gatubelysningsarmaturer utmed Tyrgatan, 

mellan Stockholmsvägen och Ödhumlagatan. 

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

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslaget till avtal om ändrat väghållarskap för del av väg 694 godkänns. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktör att underteckna avtalet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Trafikverket 
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§ 105 Dnr TN 2018/00696-1.3.2 

Beslut - Reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Förslag till ny delegationsordning för tekniska nämnden godkänns. 

Särskilt yttrande 

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

Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt 

följande: 

Vi anser det som väsentligt att denna fråga noggrant genomlyses, vilket det 

gjorts av nämnden vid mötet daterat 2021-05-20. Beslut på delegation inom 

befintlig ram och budget är ett naturligt arbetssätt och utifrån genomgång av 

frågan är det klarlagt att erforderliga rutiner finns väl förankrat i 

förvaltningen. 

Frågan omkring brister inom den kommunala organisationen finns och har 

funnits inom såväl upphandling som inom det löpande arbetet med 

uppföljning av pågående avtal. Detta har påvisats av revisorerna tidigare och 

aktualiserats vid flera tillfällen i olika styrelser, nämnder och vid 

fullmäktige. Därför ser vi det som väsentligt att det är klarlagt att de så 

kallade ÄTORNA och tillkommande beställningar ska finnas inom befintlig 

ram och budget för respektive projekt. 

Ärendebeskrivning 

Genom delegationsordningen styr nämnden vilka ärenden som ska delegeras 

och vem som ska erhålla beslutanderätten på nämndens vägnar. Den nu 

gällande delegationsordningen beslutades i december 2020. Teknik- och 

fastighetsförvaltningen har därefter identifierat ett behov av att komplettera 

delegationsordningen med en ny delegationsnivå inom avsnitt 2. Ekonomi, 

för att täcka in mindre beställningar och avrop från ramavtal som görs inom 

beställarverksamheten, och som inte kan tolkas som ren verkställighet. 

Förslag till ny delegationsordning presenteras i bilaga. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 april 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslag till ny delegationsordning för tekniska nämnden godkänns. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
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§ 106 Dnr TN 1826600- 

Överläggning - Införande av parkeringsskiva på avgiftsfria, 
tidsbegränsade parkeringsplatser för en ökad tillgänglighet   

Beslut 

1. Överläggningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet. 
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§ 107 Dnr TN 2021/00117-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (V) om att låta barnen ta plats 
i det offentliga rummet 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har mottagit en motion från (V) om att låta barnen ta plats i 

det offentliga rummet på remiss. I motionen föreslås att Västerås, med 

inspiration från projektet Framtidsgator i Stockholm, ska inleda ett projekt 

där barn och unga får vara med och skapa framtidsgator.  

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

att berörda nämnder får i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat projekt 

som Stockholms framtidsgator, där barn och unga får vara delaktiga i att 

utforma hur gatan utanför deras skola skulle kunna se ut, samt  

att projektet utvärderas och mynnar ut i ett förslag med konkreta principer 

för att göra barn och unga mer delaktiga i utformningen av 

samhällsplaneringen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 april 

2021, 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@vasteras.se 
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§ 108 Dnr TN 2021/00175-1.7.1 

Beslut - Yttrande över revisionsrapport 2020:9 - Granskning av 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

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

Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt 

följande: 

Det är för kommuninvånare, stadens ekonomi och för företag viktigt att 

nämnden har koll på sina upphandlingar och upphandlingsprocessen. Annars 

riskeras stora ekonomiska värden. Kommuninvånarnas pengar. Det är viktigt 

att det finns en bra internkontroll och att förvaltningen följer lagar och 

beslutade handlingsplaner och riktlinjer i kommunen. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har mottagit en revisionsrapport på remiss. Rapporten, 

som beställts av stadens revisorer och skrivits av E&Y, avser en granskning 

av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU. Granskningens syfte är att 

bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i staden 

med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU samt stadens 

styrdokument. I revisionsrapporten riktas två rekommendationer till tekniska 

nämnden.  

Säkerställ att all upphandling och inköp sker i enlighet med 

upphandlingslagstiftning samt stadens styrdokument (ställt till alla nämnder) 

Tillse att nämndspecifika handlingsplaner rörande upphandling ligger i linje 

med stadens övergripande policy och riktlinje (ställt till TN och FN) 

Förvaltningen instämmer i den bild som revisionsrapporten ger. Revisionens 

rekommendationer är rättvisande och värdefulla, och förvaltningen har redan 

vidtagit åtgärder för att i ännu högre utsträckning säkerställa en rättssäker, 

transparent upphandlingsprocess.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 23 april 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 109 Dnr TN 2021/00260-1.7.1 

Beslut - Yttrande över Handlingsplan för friluftsliv  

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande med tillägget att en beskrivning över hur de inre öarna kan 

användas för friluftsliv arbetas in i yttrandet.  

Jäv 

Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

”Handlingsplan friluftsliv, Västerås”, som är framtagen på uppdrag av 

nämnden för idrott, fritid och förebyggande (Niff) är ett styrdokument för 

den politiska viljeinriktningen för friluftslivet i Västerås. Den utgår från 

Sveriges tio friluftslivsmål, beslutade av regeringen 2012. Planen tar även 

avstamp i fem av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Planen är 

tänkt att gälla 2020–2025. 

Planens aktiviteter involverar tjänstemän på gatu- och parkenheten, samt 

även till stor del de ytor som förvaltas av gatu- och parkenheten på uppdrag 

av Tekniska nämnden. 

Gatu- och parkenheten inom Teknik- och fastighetsförvaltningen, har till 

tekniska nämnden lämnat följande förslag till beslut: 

Yttrandet godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 27 april 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande. 

Yrkanden 

Anna Östholm (L) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till yttrande med följande tillägg: 

Att en beskrivning om hur de inre öarna kan användas för friluftsliv arbetas 

in i yttrandet.  

Stefan Lindh (M) yrkar bifall till Anna Östholms (L) yrkande. 

Proposition 

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

förslag till beslut med Anna Östholms (L) tilläggsyrkande och finner att 

tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
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§ 110 Dnr TN 2021/00341-2.5.8 

Beslut - Ansökan om bidrag hos Boverket för att främja 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med 
socioekonomiska utmaningar 

Beslut 

1. Tekniska nämnden ansöker hos Boverket om Stöd för gröna och trygga 

samhällen för följande projekt: 

- Lövhagens grannskapspark i Råby i Västerås. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktören att underteckna ansökan. 

Ärendebeskrivning 

En satsning av Regeringen på grönare städer ska främja stadsgrönska och 

ekosystemtjänster i urbana miljöer i syfte att utveckla städer till gröna och 

hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö. 

Stöd ges för åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster 

ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska 

utmaningar 

Bidrag kan utges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och 

genomföra sådana åtgärder. Ansökan inges till Boverket.   

Inom ramen för budget för 2021och Investeringplan för 2022-26 planerar 

Västerås kommun, tekniska nämnden, utföra flera åtgärder som kommer att 

öka och/eller utveckla grönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer i 

kommunen. Av dessa åtgärder avser Västerås kommun att ansöka om Stöd 

för gröna och trygga samhällen för följande projekt: 

- Lövhagens grannskapspark i Råby  

Tidsplanen innebär att förvaltningen kommer att göra en omfördelning inom 

befintlig budget för att kunna påbörja projekteringen innevarande år. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 11 maj 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden ansöker hos Boverket om Stöd för gröna och trygga 

samhällen för följande projekt: 

- Lövhagens grannskapspark i Råby i Västerås. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktören att underteckna ansökan. 
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:50 - 15:05 
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§ 111 Dnr TN 2021/00287-2.5.0 

Information - Delårsbokslut 1 2021 för tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 

Armin Kühnert informerar i ärendet. 
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§ 112 Dnr TN 2019/00647-10.0.1 

Information - Ta fram regler/riktlinje för uthyrningsverksamheter 
som hyr ut elsparkcyklar 

Ärendebeskrivning 

Fredrick Tengblad informerar i ärendet. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (36) 
Tekniska nämnden 2021-05-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr TN 1826268- 

Information - Årets information om beläggningsunderhåll till 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 
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§ 114 Dnr TN 1826270- 

Information - Ortsdialog 

Ärendebeskrivning 

Sandra Vindelstam informerar om genomfört arbete med ortsdialoger. 
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§ 115 Dnr TN 2020/00897-3.12.5 

Information - Underhållsskuld inom gatu- och parkenhetens 
driftområden 

Ärendebeskrivning 

Madeleine Engström och Linnea Viklund informerar i ärendet. 
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§ 116 Dnr TN 2018/00639-3.12.1 

Information - Stora torget 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Ekefjäll och Hans Näslund informerar i ärendet. 
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§ 117 Dnr TN 1826264- 

Information - Evenemang sommaren 2021 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet. 
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§ 118 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Ingen övrig information ges. 
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§ 119 Dnr TN 2021/00305-3.10.2 

Beslut - Införande av parkeringsskiva på avgiftsfria, 
tidsbegränsade parkeringsplatser för en ökad tillgänglighet   

Beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner att parkeringsskiva vid behov kan användas 

som ett verktyg på avgiftsfria, tidsbegränsade parkeringsplatser. 

2. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera införandet av 

parkeringsskiva och presentera utvärderingen för nämnden i juni 2022. 

Reservation 

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

reserverar sig till förmån för eget förslag i enlighet med Anna Hård af 

Segerstads (M) yrkande nr 1. 

Särskilt yttrande 

Akis Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande i 

enlighet med Moderaternas reservation. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har idag delegation att förändra trafikregler utanför 

avgiftsbelagda områden utifrån behov. Det är ett löpande arbete som 

motiveras av förändringar i stadsmiljön och önskemål från medborgare. Ett 

av de verktyg som används för att få en fungerande trafik- och 

parkeringssituation när inte avgift kan användas är tidsbegränsning.  

På allt fler platser upplevs att reglerna inte följs som en effekt av att 

fastighetsägare infört avgift i närliggande områden. Följden blir att allt fler 

bilar långtidsparkeras då sannolikheten för upptäckt av överträdelse bedöms 

som låg då prioriterad övervakning sker i city med dess närområde. Med p-

skiva som komplement vid tidsreglerade p-platser bedöms regelefterlevnad 

öka jämfört med idag. Med bättre regelefterlevnad ökar tillgänglighet och 

användning av befintliga parkeringsplatser vilket efterfrågas. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 27 april 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden godkänner att parkeringsskiva vid behov kan användas 

som ett verktyg på avgiftsfria, tidsbegränsade parkeringsplatser. 

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar 

- att parkeringstiden för p-skiva följer dagens tider 9-19 vardagar, 9-16 dag 

före röd dag. 
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- att förvaltningen ska göra en utvärdering och presentera för nämnden i juni 

2022. 

Solveig Nilsson (S) och Kenneth Nilsson (SD) yrkar avslag till Anna Hård af 

Segerstads (M) yrkande nr 1 och bifall till yrkande nr 2. 

Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningen förslag till 

beslut ställs mot Anna Hård af Segerstads (M) yrkande nr 1 och att Anna 

Hård af Segerstads yrkande nr 2 hanteras som ett tilläggsyrkande. Tekniska 

nämnden godkänner propositionsordningen varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut. 

Ordföranden finner att tekniska nämnden bifaller Anna Hård af Segerstads 

(M) tilläggsyrkande nr 2. 

Kopia till 

Elin.enell@vasteras.se 
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§ 120 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Kenneth Nilsson (SD) frågar om vilka fordonstyper som används för de nya 

busslinjerna, däribland flexlinjen. 

Thomas Wulcan svarar att elbussar används i dagsläget på flexlinjen, men de 

har ej fungerat tillfredsställande. I pågående uppdrag och i utvecklingen av 

flexlinjen planeras utbyte av dessa bussar. Detta påverkar inte det planerade 

utbytet från biogas till el i den ordinarie stadstrafiken. 

 

Anna Östholm (L) har kontrollerat att det är plastbeläggning som används i 

Kofotsrondellen. Förvaltningen undersöker skälet till varför plast valts som 

material och återkommer i ärendet. 

 

Anna Östholm (L) framför önskemål om röjning på öarna i Mälaren närmast 

Västerås och förslår detta som ett lämpligt uppdrag för sommarlovsarbete. 

Linne Viklund förmedlar önskemålet till Produktion. 

 

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

Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) anmäler två nämndinitiativ med 

rubrikerna Underlätta arbetet med att hålla Västerås fritt från skräp (se § 

121) och Undersök och inför innovativa miljövänliga  lösningar för 

rengöring i det citynära området (se § 122) 
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§ 121 Dnr TN 2021/00359-3.12.1 

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Underlätta arbetet med att 
hålla Västerås fritt från skräp 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls. 

Ärendebeskrivning 

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

Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) anmäler nämndinitiativ med 

rubriken Underlätta arbetet med att hålla Västerås fritt från skräp. 
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§ 122 Dnr TN 2021/00360-1.1.1 

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Undersök och inför innovativa 
miljövänliga lösningar för rengöring i det citynära området 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls. 

Ärendebeskrivning 

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

Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) anmäler nämndinitiativ med 

rubriken Undersök och inför innovativa miljövänliga lösningar för rengöring 

i det citynära området. 

 

 


