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1.  
Protokollsjustering 
 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Stefan Lindh (M) att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
2.  
Fastställande av föredragningslista 
 
Förslag till beslut: 
Föredragningslistan fastställs. 
 
Ärendebeskrivning 
1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen. 
2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet. 
 
 
 
3. Dnr: 2015/625-TN  
Tilldelningsbeslut - Drift och underhåll av gata, park- och 
trafikverksamhet i Västerås stad, område öster 
 
 
 
4. Dnr: 2015/1151-TN  
Tilldelningsbeslut - Avropsavtal för beläggningsarbeten 
 
 
 
5.  
Beslut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande 
i Cykelparaden 
 
 
 
 
6. Dnr: 2016/45-TN(3)  
Parkeringsregleringar på Kopparbergsvägen och 
Östermalmsgatan, Västerås 
 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till Transport- och 
myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 
trafikföreskrifter till följd av parkeringsreglering enligt tekniska kontorets 
principskiss. 
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Ärendebeskrivning 
Området kring Växhuset har under en längre tid haft hårt tryck på 
befintliga parkeringsplatser. 
 
Tekniska kontoret har efter en utredning fastställt att fem av sju 
parkeringsplatser på Kopparbergsvägen kan regleras med avgift för att 
underlätta kortidsparkering. Fem parkeringsplatser kan då användas för 
besökare med avsikt att parkera längre tid än 15 minuter. Röd 
parkeringstaxa gäller på Kopparbergsvägen. 
 
På Östermalmsgatan finns i dagsläget inga parkeringsplatser. Gatan har i 
och med sin enkelriktning två stycken körfält och lämpar sig därmed för 
parkeringsplatser med gul parkeringstaxa samt för boendeparkering. 
Motivet är att minska söktrafiken i närområdet. 
 
 
7. Dnr: 2015/1171-TN  
Överläggning - Yttrande över Kollektivtrafikmyndighetens 
rapport - Kompletteringstrafik i Västmanland - Nulägesrapport 
samt förslag på ändringar i reglementet. 
 
 
 
8.  
Information - Budget 2017 för tekniska nämnden 
 
 
 
9.  
Övriga frågor 
 
 
 
10.  
Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 17 februari 2016 
 
 


