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 Frånvarande ledamöter 

 Jan van der Horst (S), §§ 184-191 

  

 Närvarande ersättare 

 Sandra Zanabria Shirkhani (S), §§ 169-183 

Ann-Christine Alkazhami (S) 

Therese Siverbo (L) 

Jan Thunberg (C) 

Johannes Wretljung Persson (MP) 

Christian Pettersson (M) 

Erik Degerstedt (M) 

Jesper Songer (KD), §§ 169-183 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Ulf Palm, kommunikationsstrateg 

Armin Kühnert, controller 

Teresa Suvero Wallén, utvecklingsstrateg 

Sandra Johansson, gatuingenjör 

Kerstin Ekefjäll, landskapsarkitekt 

Anders Nordberg, projektledare 

Mathias Ahlgren, Sweco  

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 169 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

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

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 170 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

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

anmäler två nämndinitiativ. 
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§ 171 Dnr TN 2018/00613-1.1.1 

Tekniska nämndens sammansättning och ersättarnas 
tjänstgöringsordning 

Beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 oktober 2018, § 261, har teknisk 

nämnd utsetts enligt följande: 

 

Ledamöter 

Anna Thunell (MP), ordförande 

Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande 

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

Jan van der Horst (S) 

Anna Östholm (L) 

Ulf Jansson (C) 

Stefan Lindh (M) 

Carl-Johan Aberger (M) 

Jan Johansson (SD) 

Ersättare 

Sandra Zanabria (S) 

Ann-Christine Alkazhami (S) 

Therese Siverbo (L) 

Jan Thunberg (C) 

Johannes Wretljung Persson (MP) 

Christian Pettersson (M) 

Erik Degerstedt (M) 

Tomas Söhr (SD) 

Jesper Songer (KD) 
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Ersättarnas tjänstgöringsordning enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 

oktober 2018, § 248: 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupper inträder ersättare i nedan 

angiven partigruppering, för tiden fr o m dagen för valet intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val: 

 

(S): S, MP, C, L, V, M, KD, SD 

(L): L, C, S, MP, M, KD, V, SD 

(C): C, L, MP, S, M, KD, V, SD 

(MP): MP, S, C, L, V, M, KD, SD 

(M): M, KD, C, L, MP, S, V, SD 

(SD): SD, KD, M, L, C, S, MP, V 

(V): V, S, MP, C, L, M, KD, SD 

(KD): KD, M, C, L, S, MP, SD, V 
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§ 172 Dnr TN 1817404- 

Presentation av nämndledamöter och tjänstemän 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare samt teknik- och 

fastighetsförvaltningens tjänstemän presenterar sig.  
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§ 173 Dnr TN 2018/00615-1.1.1 

Öppna sammanträden och allmänhetens frågestund på tekniska 
nämnden 

Beslut 

1. Tekniska nämnden har fortsatt delvis öppna sammanträden och 

allmänhetens frågestund under max 15 minuter i början av varje 

sammanträde.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2007, § 20, 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 beslutas 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 24 

september 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden har fortsatt delvis öppna sammanträden och 

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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§ 174 Dnr TN 2018/00698-1.2.4 

Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott 
mandatperioden 2018-2022 

Beslut 

1. Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott godkänns, efter 

rättelse av felaktigt numrerade paragrafer.  

2. Tekniska nämnden enas om att ett separat dokument, där det framgår vilka 

datum ledamöter och ersättare kommer att kallas som adjungerande till 

tekniska nämndens arbetsutskott, ska skickas ut till nämnden.      

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 25 

oktober 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott godkänns.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 175 Dnr TN 2018/00173-1.3.4 

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 Lars Wiberg 

Enhetschef Thomas Wulcan 

 

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. 

 

Rätten att teckna tekniska nämndens firma är ingen delegation. 
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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 17 april 2018, § 63. Ett nytt beslut behöver nu tas eftersom en 

ny mandatperiod inletts och kommunfullmäktige har den 18 oktober 2018,   

§ 261, utsett nya ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 

september 2018, 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 Lars Wiberg 

Enhetschef Thomas Wulcan 

 

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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§ 176 Dnr TN 2017/00528-1.2.3 

Sammanträdestider 2018 för tekniska nämnden och dess 
arbetsutskott 

Beslut 

1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2018 kl 13:30: 

Torsdagen den 22 november 

Onsdagen den 19 december 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2018: 

Tisdagen den 13 november, kl 14:00 

Tisdagen den 11 december, kl 08:30 

3. Följande halvdagar planeras in för utbildning kl 08:30 – 12:00: 

Torsdagen den 22 november       

 

Ärendebeskrivning 

Den tidigare tekniska nämnden beslutade om sammanträdesdagar för 

perioden 1 januari - 17 oktober 2018. Ny mandatperiod inträder den 18 

oktober 2018 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 2018.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 15 

oktober 2018, lämnat förslag till beslut:     

1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2018 kl 13:30: 

Torsdagen den 22 november 

Onsdagen den 19 december 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2018: 

Tisdagen den 13 november, kl 14:00 

Tisdagen den 11 december, kl 08:30 

3. Följande halvdagar planeras in för utbildning kl 08:30 – 12:00: 

Torsdagen den 22 november       

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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Kopia till 

Stadsledningskontoret              
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§ 177 Dnr TN 2018/00675-1.2.3 

Sammanträdestider 2019 för tekniska nämnden och dess 
arbetsutskott 

Beslut 

1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2019 kl 13:30: 

Torsdagen den 24 januari  Torsdagen den 29 augusti 

Torsdagen den 21 februari * Torsdagen den 26 september 

Torsdagen den 21 mars  Tisdagen den 22 oktober * 

Torsdagen den 25 april  Torsdagen den 21 november 

Onsdagen den 15 maj *  Torsdagen den 19 december 

Onsdagen den 12 juni * 

 

* Torsdagen den 21 februari, onsdagen den 15 maj, onsdagen den 12 juni 

och tisdagen den 22 oktober startar nämndsammanträdet kl 08:30. 

 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2019        

kl 13:00: 

Torsdagen den 17 januari  Torsdagen den 22 augusti 

Torsdagen den 14 februari  Tisdagen den 17 september * 

Tisdagen den 12 mars *  Onsdagen den 16 oktober 

Tisdagen den 9 april *  Torsdagen den 14 november 

Torsdagen den 9 maj  Tisdagen den 10 december * 

Tisdagen den 4 juni  

 

* Tisdagen den 12 mars, tisdagen den 9 april, tisdagen den 17 september och 

tisdagen den 10 december startar arbetsutskottets sammanträde kl 08:30. 

 

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

onsdag eftermiddag den 20 februari, inklusive internat till 

nämndsammanträdet på förmiddagen den 21 februari, onsdag eftermiddag 

den 15 maj och torsdag förmiddag den 29 augusti 2019.        

Ärendebeskrivning 

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

sammanträden och workshops under 2019. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 15 

oktober 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden sammanträder följande dagar 2019 kl 13:30: 

Torsdagen den 24 januari  Torsdagen den 29 augusti 

Torsdagen den 21 februari * Torsdagen den 26 september 

Torsdagen den 21 mars  Tisdagen den 22 oktober * 

Torsdagen den 25 april  Torsdagen den 21 november 

Onsdagen den 15 maj *  Torsdagen den 19 december 

Onsdagen den 12 juni * 

* Torsdagen den 21 februari, onsdagen den 15 maj, onsdagen den 12 juni 

och tisdagen den 22 oktober startar nämndsammanträdet kl 08:30. 

 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2019        

kl 13:00: 

Torsdagen den 17 januari  Torsdagen den 22 augusti 

Torsdagen den 14 februari  Tisdagen den 17 september * 

Tisdagen den 12 mars *  Onsdagen den 16 oktober 

Tisdagen den 9 april *  Torsdagen den 14 november 

Torsdagen den 9 maj  Tisdagen den 10 december * 

Tisdagen den 4 juni  

* Tisdagen den 12 mars, tisdagen den 9 april, tisdagen den 17 september och 

tisdagen den 10 december startar arbetsutskottets sammanträde kl 08:30. 

 

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

onsdag eftermiddag den 20 februari, inklusive internat till 

nämndsammanträdet på förmiddagen den 21 februari, onsdag eftermiddag 

den 15 maj och torsdag förmiddag den 29 augusti 2019.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Stadsledningskontoret              
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§ 178 Dnr TN 2018/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 16 

oktober 2018 läggs till handlingarna.  
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§ 179 Dnr TN 2018/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 20 november 2018 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 20 november 2018 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 20 november över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 
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§ 180 Dnr TN 2018/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från byggnadsnämnden - Samråd - Detaljplan för Västerås 

resecentrum, Dp 1811 - Dnr TN 2018/00643 

2. Remiss från byggnadsnämnden – Samråd - Detaljplan för del av Västerås 

4:86 och del Skerike-Tibble 3:21, Vallby, Västerås, Dp 1899 - Dnr TN 

2018/00661 

Övriga handlingar 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 6 september 2018, § 200 - 

Beslut – Förslag till reglemente gällande organisation och arbetsformer inför 

ny mandatperiod – Dnr TN 2018/00692 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 6 september 2018, § 206 - 

Beslut - Program och handlingsplan för social hållbarhet– Dnr TN 

2017/00896 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 19 september 2018, § 328 – 

Yttrande över betänkandet Ekologisk kompensation - Åtgärder för att 

motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 

samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses – SOU 2017:34 - 

Dnr 2018/00270 

6. Trafikverkets beslut den 24 oktober 2018 - Fastställd vägplan - 

ombyggnad till mötesfri väg, väg 56 delen Kvicksund-Västjädra– Dnr TN 

2017/00447 

7. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 1 november 2018 

8. Postlista för perioden 2018-10-15 - 2018-11-20 
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§ 181 Dnr TN 2018/00614-1.3.4 

Riskrapport med internkontrollplan 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Riskrapport med internkontrollplan 2019 för tekniska nämnden godkänns 

med tilläggen att invasiva arter lyfts fram som en egen risk i rapporten samt 

att materialet kompletteras med en tabell med rubriken konsekvens.         

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har infört en gemensam modell för riskanalys och 

internkontrollplan. Riskanalysen görs enligt en gemensam värderings-

modell. Vid värdering av riskerna används Västerås stads gemensamma 

målområden som är liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grund-

läggande värden, miljö och egendom, efterlevnaden av regler, ändamålsenlig 

och effektiv verksamhet samt stadens attraktivitet. 

Internkontrollplanen ska omfatta de risker som har ett riskvärde på 9 eller 

mer eller ett konsekvensvärde på 3 eller 4 inom ett eller flera områden. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag är att tekniska nämndens 

internkontrollplan för 2019 omfattar följande områden. 

 

Låg gatu- och parkstandard 

Brister vid planering av en tätare stad 

Nyckelpersoner slutar 

Framkomlighetsproblem framförallt i centrum pga trafikavstängningar 

Resursbrist fysisk planering, projektledning och driftplanering 

 

Riskrapporten för tekniska nämnden med redovisning av analyserade risker, 

samtliga risker för verksamheten och internkontrollplan för 2019 bifogas. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 31 

oktober 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Riskrapport med internkontrollplan 2019 för tekniska nämnden godkänns.    

Yrkanden 

Anna Östholm (L) yrkar att invasiva arter som t ex sjögull lyfts fram som en 

egen risk i rapporten. 

Carl-Johan Aberger (M) yrkar att materialet kompletteras med en tabell med 

rubriken konsekvens. 
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Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut med Anna Östholms (L) och Carl-Johan Abergers (M) tillägg.  

Kopia till 

kommunstyrelsen              
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§ 182 Dnr TN 1817873- 

Yttrande över motion från (V) om vatten till västeråsarna 

Beslut 

1. Ärendet bordläggs tills efter sammanträdets kommande ajournering.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 183 Dnr TN 2018/00696-1.3.2 

Delegationsordning för tekniska nämnden - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet.      

 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:45 - 14:50 
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§ 184 Dnr TN 2018/00639-3.12.1 

Gestaltningsprogram för Stora torget och Bondtorget - 
Information/överläggning 

Ärendebeskrivning 

Arkitekt Mathias Ahlgren från Sweco informerar i ärendet.  
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§ 185 Dnr TN 2018/00594-1.7.1 

Yttrande över motion från (V) om vatten till västeråsarna 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med följande 

tillägg: 

Vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya platser för 

vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet och 

kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller befintliga 

parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska investerings- och 

underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra angelägna 

investeringar. Vi anser att det främst kan komma att beaktas vid 

större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte något som ska vara på alla 

platser.  

Ärendebeskrivning 

Motionen från (V) handlar om att utreda möjligheterna att tillhandahålla 

dricksvatten för västeråsare på olika offentliga platser i kommunen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

november 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att följande text läggs till yttrandet. 

"Vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya platser för 

vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet och 

kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller befintliga 

parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska investerings- och 

underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra angelägna 

investeringar. Vi anser att det främst kan komma att beaktas vid 

större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte något som ska vara på alla 

platser." 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut med Anna Hård af Segerstads (M) tillägg.  

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
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§ 186 Dnr TN 1817690- 

Vinterväghållning - Information 

Ärendebeskrivning 

Sandra Johansson informerar om vinterväghållning.  
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§ 187 Dnr TN 2018/00741-1.4.1 

Styrkort 2019 för tekniska nämnden - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund och Teresa Suvero Wallén informerar och tekniska nämnden 

överlägger i ärendet.    

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

30 (33) 
Tekniska nämnden 2018-11-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr TN 1817689- 

Introduktion till tekniska nämndens ansvarsområde - Information 

Ärendebeskrivning 

Punkten utgår då introduktion redan givits på förmiddagen under tekniska 

nämndens informationspass.  
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§ 189 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) lämnar in två nämndinitiativ: 

Nämndinitiativ gällande saltade fakturor (se §190) 

Nämndinitiativ cykelstråk genom city (se §191)  
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§ 190 Dnr TN 2018/00727-2.6.0 

Nämndinitiativ gällande saltade fakturor 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Carl-Johan Aberger (M) 

anmäler nämndinitiativ om saltade fakturor med följande lydelse: 

Med anledning av Uppdrag gransknings reportage om saltade fakturor och 

dyra issmältningsmedel vill Moderaterna säkerställa att liknande inte hänt i 

Västerås stad. Enligt programmet finns över 120 kommuner i bolagets 

kundregister som under de senaste fem åren köpt ovanligt dyra produkter. 

I Västerås stad sker, efter upphandling, gatuskötsel av olika privata företag 

samt den kommunala utföraren som har ett område i kommunen. 

Därför yrkar vi: 

- att förvaltningen återkommer med information huruvida Teknik- och 

fastighetsförvaltningen i likhet med UG:s program har fått samma 

vilseledande erbjudande om issmältningsmedel mm. 

- att förvaltningen återkommer med information om det finns fler produkter 

(i programmet nämns t ex servetter, lysrör) och tjänster som köpts in till ett 

för högt pris av förvaltningen. 

- att om det köpts in, ska Teknik- och fastighetsförvaltningen återkomma 

med åtgärder för att det inte ska hända igen.  
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§ 191 Dnr TN 2018/00790-3.12.3 

Nämndinitiativ - Cykelstråk genom city 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Carl-Johan Aberger (M), 

Christian Pettersson (M) och Erik Degerstedt (M) anmäler nämndinitiativ 

om cykelstråk genom city med följande lydelse: 

Många västeråsare cyklar och allt fler använder elcyklar. Stora torget är en 

stor målpunkt för cyklister då den har många cykelparkeringar. Idag går flera 

av cykelstråken i centrum genom Stora torget. Det finns ett förslag att göra 

om Stora torget där det saknas möjlighet att snabbt ta sig förbi torget. Här är 

tanken istället att cyklisten ska hoppa av cykeln och leda den förbi torget. 

Det kan finnas en poäng i det för trevnaden på torget, men cyklister som ska 

ta sig till t ex arbete i öst-västlig riktning eller från Mälaren upp mot norra 

delar av staden behöver få kunna ta sig fram snabbt och inte minst när allt 

fler använder elcykel. Det är även en hel del stök för cyklister som cyklar på 

Vasagatan och Stora gatan.  

Idag kan vi tyvärr notera att cykelstråkens markering i marken ser olika ut, 

då olika tänk har används vid olika ombyggnationer och det skapar 

förvirring för så väl gående som cyklister. På vissa avsnitt är det kullersten 

för cyklister andra gånger breda plattor och ett tredje stråk har asfalt. En 

enhetligare markering och vägunderlag är lämpligt. 

Därför yrkar vi: 

- att förvaltningen i samband med omdaningen av Stora torget utreder två 

möjliga huvudcykelstråk genom centrum, ett nord-sydstråk och ett öst-

väststråk. 

 - att cykelstråken i Västerås görs om med en enhetligare vägmarkeringar i 

takt med ombyggnationer och underhållsarbete. 

 

 

 


