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§ 32 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Ulf Jansson (C) att 

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 33 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen. 

Thomas Wulcan anmäler två ärenden; information om Stora torget och 

elbilsladdning. 

Kerstin Herbertsson anmäler ärende om beslut om förlorad arbetsförtjänst 

för deltagande i seminarium. 

 

2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet. 

Jazmin Pettersson (S); Ulf Jansson (C) och Carl-Johan Aberger (M) anmäler 

ärende om Svealandstrafiken AB.  
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§ 34 Dnr TN 2018/00113-3.12.4 

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB om köp 
av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2018 

Beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna avtalet.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2016, § 239, att godkänna 

att Västerås stadshus AB bildade ett parkeringsbolag som får namnet 

Västerås Parkerings AB. Fullmäktige beslutade även om bolagsordning och 

ägardirektiv för Västerås Parkerings AB. I tjänsteutlåtandet, daterat den 24 

maj 2016, som låg till grund för fullmäktiges beslut framgår övergripande 

avgränsning mellan tekniska nämnden och parkeringsbolaget. Där beskrivs 

också köp av tjänster som ska ske mellan organisationerna. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen konstaterar att upprättat förslag till 

”Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB 2018” ligger i linje 

med fattade beslut och de arbetsformer som föreligger mellan tekniska 

nämnden och parkeringsbolaget. Avtal tecknas för ett år i taget. 

Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna avtalet och delegera 

till direktören att teckna avtalet. 

Ärendet återremitterades för vidare beredning på tekniska nämndens 

arbetsutskotts sammanträde den 13 mars 2018, § 26. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 

februari 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Avtalet godkänns. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna avtalet.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Styrelsen för Västerås Parkerings AB 

H Näslund 
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§ 35 Dnr TN 2016/00993-3.12.1 

Godkännande av planering för genomförande av 
tunnelkonstprojekt 

Beslut 

1. Planeringen för genomförande av tunnelkonstprojektet godkänns.  

Ärendebeskrivning 

I en motion från 2015 föreslår Vänsterpartiet att kommunfullmäktige 

beslutar att berörda nämnder får i uppdrag att genomföra ett 

tunnelkonstprojekt och erbjuda barn och unga att delta.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i arbetet med 

tunnelkonstprojektet och nu finns ett förslag till genomförande. Två gång- 

och cykeltunnlar föreslås dekoreras med målning och samtidigt utrustas med 

ny belysning. De tunnlar som är aktuella är tunneln vid Coop under 

Bjurhovdagatan samt Herrgärdstunneln under Norra Ringvägen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 mars 

2018, lämnat förslag till beslut:  

1. Planeringen för genomförande av tunnelkonstprojektet godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

I Burenfjäll 
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§ 36 Dnr TN 2018/00171-2.6.1 

Beslut om extra AU för tilldelningsbeslut om cirkulationsplats på 
Sjöhagsvägen vid Slakterigatan 

Beslut 

1. Ett extra sammanträde med arbetsutskottet ska hållas den 2 maj kl 15:00 

för tilldelningsbeslut om cirkulationsplats på Sjöhagsvägen vid 

Slakterigatan. Dag och tid är preliminära och kan komma att ändras för att 

anpassas till upphandlingsprocessen.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott behöver kallas till ett extra sammanträde 

för tilldelningsbeslut om cirkulationsplats på Sjöhagsvägen vid 

Slakterigatan.  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottets extra sammanträde hålls den 2 maj 

kl 15:00.  
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§ 37 Dnr TN 2018/00217-3.12.5 

Beställning av beläggningsarbeten på Malmaberg 

Beslut 

1. Beläggningsarbeten på Malmaberg beställs från förvaltningen för stöd, 

fritid och entreprenad till en kostnad av ca 6,5 mnkr. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna beställning.  

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för Västerås stads beläggningsprogram ska ett flertal 

bostadsgator i stadsdelen Malmaberg läggas om under 2018. Omläggningen 

är mycket omfattande och innefattar rivning och återuppbyggnad av 

trottoarer, rivning och omasfaltering av gator samt deponering av material. 

Till projektet kommer kostnader för projektering, projektledning, 

trafikanordningar samt deponikostnader.  

Beläggningsarbetena kommer att utföras av stadens upphandlade 

ramavtalsentreprenör NCC till en beräknad kostnad av ca 4 mnkr. 

Projektledning, projektering, trafikanordningar samt rivning av trottoarer och 

gata föreslås ske via en beställning till förvaltningen för stöd, fritid och 

entreprenad. Dessa arbeten beräknas kosta ca 6,5 mnkr. Total kostnad för 

arbetena uppgår därmed till 10,5 mnkr. 

Detta är samma upplägg som användes under förra årets särskilda satsning 

på bostadsgator på Kristiansborg. Förvaltningen har mycket goda 

erfarenheter från genomförandet av förra årets åtgärder, särskilt värdefullt 

var det att ha en särskild projektledarfunktion knuten till ett så omfattande 

uppdrag. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 mars 

2018, lämnat förslag till beslut:  

1. Beläggningsarbeten på Malmaberg beställs från förvaltningen för stöd, 

fritid och entreprenad till en kostnad av ca 6,5 mnkr. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till direktören att teckna 

beställning.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 38 Dnr TN 2017/00874-2.6.1 

Utformning av områdeslekplatser; nr 66 Pingstliljan, 97 Gläntan, 
112 Flugspögatan, 115 Guldkullen och 117 Trossbacken - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Siri Sigrand informerar om kommande upprustning och nya utformningar av 

fem områdeslekplatser; Pingstliljan, Gläntan, Flugspögatan, Guldkullen och 

Trossbacken. 

Närboende familjer med barn har fått rösta på olika förslag för respektive 

lekplats. Lekplatserna kommer nu att rustas upp enligt de vinnande 

förslagen. Invigningar sker under juni månad 2018.  
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§ 39 Dnr TN 2017/00933-3.12.1 

Utformning av ombyggnation av Hörntorpsvägen, korsning, 
busshållplatser samt ny gång-och cykelbana 

Beslut 

1. Utformning av ombyggnation av Hörntorpsvägen, korsning, 

busshållplatser samt ny gång-och cykelbana godkänns. 

2. Beställning av arbete från Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad 

godkänns. 

3. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna beställningen.  

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om förslag till utformning av ombyggnation av 

Hörntorpsvägen, korsning, busshållplatser samt ny gång-och cykelbana. 

 

Sammanträdet ajourneras kl 16:10-16:20.  
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§ 40 Dnr TN 1816003- 

Västerås stads ambitioner att bidra till nationell Gemensam 
inriktning för säker cykel- och mopedtrafik 2.0 - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om Västerås stads samarbete med bland andra 

Trafikverket, Eskilstuna, Uppsala, Örebro och Linköpings kommuner samt 

Stockholms stad för att ta fram en gemensam viljeinriktning för säker cykel- 

och mopedtrafik.  
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§ 41 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan informerar om en intresseanmälan för uteservering i city. 

 

Thomas Wulcan informerar om elbils-laddning. 

 

Hans Näslund och Thomas Wulcan informerar om ram för Svealandstrafiken 

AB.  
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§ 42 Dnr TN 2018/00020-1.3.4 

Beslut om deltagande i konferens 

Beslut 

1. Tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst den 2 maj 2018 i samband med deltagande på 

seminariet Framtidens kollektivtrafik.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare har bjudits in till att delta på 

seminariet Framtidens kollektivtrafik på Expectrum, onsdagen den 2 maj kl 

16:00-18:00. Seminariet arrangeras av Västerås stad och Region 

Västmanland.  
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§ 43 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 17 april 2018 

Beslut 

1. Beredningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 17 april 2018.  

 

 


