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§ 134 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Anna Hård af Segerstad (M) att tillsammans 

med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 135 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

1. Ärendena 1 – 6 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet.  

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden: 

Solveig Nilsson (S) meddelar att ärende nr 7 - Treårigt test med sopsaltning 

av gång- och cykelbanor - lyfts ut från dagens föredragningslista. 

Johannes Wretljung Persson (MP) anmäler fråga om broar. 

Anna Hård af Segerstad (M) anmäler nämndinitiativ från (M) och (KD) med 

rubriken Förenkla för besökare.   
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§ 136 Dnr TN 2019/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 22 

augusti och tekniska nämndens arbetsutskotts extra sammanträde den 10 

september 2019 läggs till handlingarna.  

Särskilt yttrande 

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

Erik Degerstedt (M) och Christian Pettersson (M) lämnar särskilt yttrande 

enligt följande angående beslutet om Viktor Larssons plats på tekniska 

nämndens extra arbetsutskott den 10 september 2019: 

S-styret skickar pressmeddelande ut att nu är beslut taget om ombyggnation 

av Viktor Larssons plats. Under ett extrainsatt arbetsutskott i Tekniska 

Nämnden (TN) tar ordförande och vice ordförande i TN beslut att 

direktupphandla ombyggnationen av Viktor Larssons plats för 25 miljoner 

kronor till den egna utföraren TFF Produktion. En ombyggnation som ökat i 

omfång från ca 13 i våras till 25 miljoner kronor i september.  

Av sjukdoms- och arbetsskäl kunde beklagligt nog ingen från Moderaterna 

eller Kristdemokraterna medverka på arbetsutskottet. Att detta ärende skulle 

behandlas på detta sätt hade inte annonserats i förväg och ingen information 

hade gått till oppositionen om en fördyring på 10 miljoner kronor. Vad 

orsakade fördyringen? Vilka åtgärder har vidtagits för att undvika 

fördyrningen? Vilka investeringar kommer nu att skjutas på framtiden och 

vilka nödvändiga investeringar hade vi kunna göra istället? 

Det är anmärkningsvärt och djupt beklagligt att på detta sätt "kuppa" igenom 

en stor direktupphandling, som vida överstiger den nivå för 

marknadsupphandling (4 miljoner kr) som på senare år tillämpats av 

Tekniska nämnden. Detta är vi mycket kritiska till. Vi vill att stora projekt 

ska upphandlas på marknaden för att säkerställa att västeråsarna får bästa 

möjliga pris. Att direktupphandla till den egna utföraren på denna höga nivå 

ger också dåliga signaler till företagare. Hur ska vi få ett bra företagsklimat 

om företag inte tillåts delta i upphandlingar? 

 

Kenneth Nilsson (SD) och Tomas Söhr (SD) lämnar särskilt yttrande enligt 

följande angående beslutet om Viktor Larssons plats på tekniska nämndens 

extra arbetsutskott den 10 september 2019: 

SD vänder sig mot otillräcklig information i AU’s protokoll gällande Viktor 

Larssons plats. I möte 20190822 beslutas om nytt extra möte efter 

information från gatuchefen. Ingen orsak anges. I nämnden 20190829 

meddelas detta inte alls. AU sammanträder 20190910 och protokollet 
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meddelar en ny anskaffning. Orsak meddelas inte och inte heller 

fördyringen. Att det är en fördyring får läsas i media. Denna info, bla 

fördyring med ca 10 Mkr och totalt projektbelopp ca 25 Mkr, meddelas av 

förvaltning eller nämndpresidiet till journalister men alltså inte till nämnden. 

Så kan vi inte ha det. I dagordning för denna nämnd 20190926 finns 

information om detta inte heller med.    
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§ 137 Dnr TN 2019/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 24 september 2019 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning 24 september 2019 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 24 september 2019 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 138 Dnr TN 2019/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från kommunstyrelsen – Motion från (V) – Rädda insekterna - Dnr 

TN 2019/00617 

Övriga handlingar 

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28, § 296 – Entledigande av 

dataskyddsombud – Dnr TN xxx  

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28, § 303 – Månadsrapport maj 2019 

för Västerås stad - Dnr TN 2019/00444 

4. Svar på synpunkter på trafiksituation på Skerikesvägen-Vallbygränd – Dnr 

2019/00523 

5. Synpunkter på införda parkeringsavgifter i anslutning till båtplatser samt 

svar - Dnr TN 2014/01082 

6. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 10 september 2019 

7. Postlista för perioden 2019-08-14 – 2019-09-10 
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§ 139 Dnr TN 2018/00510-3.10.1 

Återrapportering av uppdrag - Framtidens kollektivtrafik - Ta 
fram en genomförandeplan utifrån delprojektet 2 
"Framkomlighet" 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras i avvaktan på kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges beslut i ärendet Rapportering av projekt Framtidens 

kollektivtrafik.  

Ärendebeskrivning 

Som ett resultat av arbetet i delprojekt framkomlighet har Teknik- och 

fastighetsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 

genomförandeplan. Uppdraget redovisas i form av framtagen åtgärdsplan. 

Åtgärdsplanen tar sin grund i de punkter vilka har framkommit i arbetet 

inom delprojekt 2 utifrån framtidens kollektivtrafik. Punkterna identifierar 

framkomlighetsproblem i linjenätet vilka skapar fördröjning i restid för 

resenärerna. I den femåriga åtgärdsplanen har prioriterade punkter utifrån 

delprojekt 2 identifierats och förlag på åtgärder redovisas i planen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 11 

september 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Åtgärdsplanen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut i ärendet Rapportering 

av projekt Framtidens kollektivtrafik.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 140 Dnr TN 2019/00354-2.5.0 

Delårsbokslut 2 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Delårsrapport 2 2019 för tekniska nämnden godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens utfall per den 31/8 uppgår till 294,9 mnkr, vilket innebär 

1,3 mnkr lägre kostnad jämfört med periodens budget om 293,2 mnkr.  

Den anslagsfinansierade delen av nämnden lämnar ett periodöverskott om 

12,4 mnkr medan den intäktsfinansierade enheten redovisar en förlust om 

11,1 mnkr. 

Helårsprognos för tekniska nämnden är att nettokostnaden blir 448,1 mnkr, 

vilket innebär en försämring om 10,5 mnkr jämfört med budgeten om 437,6. 

Orsakerna till försämringen enligt helårsprognosen är högre kostnader än 

förväntat för vinterväghållningen, nya taxor för hantering av dagvatten från 

Mälarenergi samt nya redovisningsregler för beräkning av internt nedlagd tid 

i samband med investeringsprojekt. Övriga verksamheter ligger i fas med 

budget. 

De nya dagvattentaxorna samt effekterna av de nya redovisningsreglerna 

gällande internt nedlagd tid kommer att fr.o.m. 2020 att kompenseras genom 

det årliga ramanslaget. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 

september 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Delårsrapport 2 2019 för tekniska nämnden godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr TN 2019/00516-1.7.1 

Yttrande över Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till fastighetsnämnden. 

Anna Hård af Segerstad (M), Christian Pettersson (M) och Erik Degerstedt 

(M) deltar inte i beslutet med hänvisning till Moderaternas partiyttrande.  

Särskilt yttrande 

Kenneth Nilsson (SD) och Tomas Söhr (SD) lämnar särskilt yttrande enligt 

följande: 

Förvaltningens förslag fokuserar på ett fåtal saker som att tidigt vara med i 

planering för att hinna med infrastrukturförändringar samt att vara med i det 

styrande arbetet. Vi ser naturligtvis positivt på det.  

En stor utbyggnad av bostäder i ett flertal områden ställer stora krav på 

infrastruktur, trafik, trivsel, rekreation, service, mm.  

Kopplingen mellan bostadsbyggande, infrastruktur grönstruktur och 

anslutande trafikfrågor berörs i ringa omfattning i planen. Detta bör 

förstärkas. 

Inriktningen att uppfylla de globala målen kommer att påverka många 

samhällsfunktioner. Ovanstående nämnda områden är vitala för en 

fungerande hållbar boendemiljö.  

Trafikflöden för alla trafikslag bör analyseras eller åtminstone beröras i 

planen som ett kriterium för att bygga/komplettera ett hållbart 

bostadsområde. 

Som ett exempel anför vi ett dagsaktuellt projekt, Kopparlunden, där flera 

detaljplaner ska beslutas. Vi anser att beslut om detaljplaner i tidigt skede är 

en stor risk och vi anför ingen byggstart får ske förrän trafiksituationen runt 

och i området har analyserats och konsensus finns för lösningar. 

Trafikverkets krav på att reservera yta för 4 spår medför ytterligare 

komplexitet tillsammans med prioritet och större markyta för cykeltrafiken.     

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till 

Handlingsplanen för bostadsförsörjning 2020-2021 på remiss. Denna 

handlingsplan tar över efter den tidigare handlingsplanen för åren 2018-2019 

och syftar till att uppfylla målen i Program för bostadsförsörjning i Västerås 

2018-2021. Som bilagor till handlingsplanen finns uppföljning av 

bostadsbyggandet i Västerås 2018-2019, prognos för bostadsbyggandet 

framåt samt information om planreserv och pågående detaljplaner. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 

september 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till fastighetsnämnden.  

Yrkanden 

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

förslag till beslut.  

Kopia till 

fastighetsnamnd@vasteras.se 
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§ 142 Dnr TN 2019/00560-1.7.1 

Yttrande över Boverkets rapport 2019:15 - Nya krav på 
laddinfrastruktur för laddfordon 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.        

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit Boverkets rapport 2019 

Nya krav på laddinfrastruktur på remiss. Boverket har på uppdrag av 

Regeringen tagit fram förslag på hur svenska byggregler kan kompletteras 

med krav på laddinfrastruktur för fordon, med anledning av ändringar i 

Europaparlamentets rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda. I direktivet har införts nya bestämmelser gällande 

laddinfrastruktur, vilka ska vara införda i svensk lagstiftning senast 10 mars 

2020. De första kraven gäller krav på installation vid nybyggnation och 

större renoveringar. I ett senare skede, 1 januari 2025, kommer även 

retroaktiva krav ställas på befintliga byggnader.  

Boverket föreslår att alla uppvärmda bostadshus och byggnader som inte är 

avsedda för bostäder ska omfattas av kraven på laddinfrastruktur. Kraven 

föreslås gälla för de bilparkeringar som ligger inuti byggnaden och för de 

som ligger utanför byggnaden på byggnadens tomt. Vidare föreslås nivåer av 

krav på ledningsinfrastruktur och laddpunkter.  

Boverket föreslår att kravet på laddinfrastruktur ska införas som ett tekniskt 

egenskapskrav i plan- och bygglagen (2010:900). Tillsyn och kontroll av 

kraven föreslås ligga under byggnadsnämnden i respektive kommun.  

Slutligen föreslår Boverket tekniska krav som ska uppfyllas vid installationer 

av laddinfrastruktur. 

 

Nu är förslaget ute på remiss och Västerås stad är en av de 30 kommuner 

som får lämna synpunkter. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 5 

september 2019, lämnar förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.       
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se           

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:05-14:15   
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§ 143 Dnr TN 2019/00660-1.4.1 

Komplettering av årsplan 2020 - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Armin Kühnert informerar och tekniska nämnden överlägger i ärendet.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

17 (21) 
Tekniska nämnden 2019-09-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr TN 2018/00552-3.12.3 

Prioritering av cykelbanor längs det statliga vägnätet - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om prioritering av cykelbanor längs det statliga 

vägnätet och samarbetet med Trafikverket, där utbyggnad finansieras till 

50% av Trafikverket och 50% av kommunen.  
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§ 145 Dnr TN 1820422- 

Lägesrapport, elsparkcyklar - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om arbetet med uppdraget att ta fram 

regler/riktlinje för uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar.   
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§ 146 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar att teknik- och fastighetsförvaltningen lämnat 

förslag på åtgärd till stadsbyggnadsförvaltningen för den mur som löper i 

närheten av Turbinbron på gång- och cykelbanan som går längs med 

Svartån. Förslaget innebär att murens höjd minskas till 25 centimeter i hela 

siktlinjen. 

 

Hans Näslund påminner om invigningen av den upprustade Vasagatan som 

äger rum efter nämndsammanträdet kl 16:30.  
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§ 147 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Johannes Wretljung Persson (MP) frågar hur förvaltningen arbetar med 

tillsyn av stadens broar. 

Linnea Viklund svarar att det åren 2014-2015 gjordes en övergripande 

underhållsskuldsbedömning av stadens broar och att en tredjedel av 

brobeståndet besiktigas varje år, dvs samtliga broar besiktigas inom en 

treårsperiod. Björnöbron som byggdes 1954 är i dagsläget den enda bron 

som inte längre kan repareras och den ersätts nu av en ny bro. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar in ett nämndinitiativ med 

rubriken Förenkla för besökare (se § 148).   
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§ 148 Dnr TN 2019/00723-3.10.1 

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Förenkla för besökare (Inför 
fler och tydligare Stop and shop-parkeringar) 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M), Christian Pettersson (M), Erik Degerstedt (M) 

och Joakim Widell (KD) anmäler nämndinitiativ med rubriken Förenkla för 

besökare, med följande lydelse: 

Besökare upplever att det är svårt att hitta parkeringsplatser i Västerås. En 

del tycker att p-skyltar är svårlästa. Andra vill göra rätt men misslyckas 

ändå. Har besökaren bara ett fåtal ärenden som skulle kunna ta 15 minuter så 

är strulet med parkeringsautomater, SMS-betalning eller app det som gör att 

besökare nästa gång välja andra ställen att göra sina ärenden. Vi moderater 

och kristdemokrater vill därför att staden underlättar än mer för de som vill 

göra rätt. 

Sturegatan är det idag ofta kaos och tycks vara gatan som staden glömde 

hålla ordning på. Källgatan är en gata där det ofta uppstår problem besökare 

och verksamheter som behöver få leveranser.  

På Sturegatan är det många som spontant gör korta parkeringar. Men hela 

city ingår i en parkeringszonsförbud. Att införa fler och tydligare Stop and 

shop-parkeringar (15 minuter) på fler platser i centrala Västerås. Konkret 

exempel vi ser som möjligt är korttidsparkeringar på Sturegatan och även 

möjlighet till en lastzon då många verksamheter idag får transporter till den 

gatan.  

Med anledning av ovanstående 

Att TFF utreder möjligheten att införa fler och tydligare Stop and shop-

parkeringar (15 minuter) på fler platser i centrala Västerås. Ett konkret 

exempel är fler 15-minutersparkeringar på Sturegatan.  

Att TFF utreder möjligheten att få till en lastzon på Sturegatan. 

Att TFF utreder möjligheten att återställa 15-minutersparkeringarna vid 

Fiskartorget.    

 

 


