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§ 65 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Stefan Lindh (M) att 

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

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; 

Linnea Viklund anmäler ärende om gång- och cykelväg i Dingtuna. 

Lars Wiberg anmäler att ärende 11 på dagordningen, Information om 

arbetsmarknadsåtgärd i samband med renovering av lekplatser, utgår. 

Hans Näslund anmäler ärende om skogsskötsel på Önsta Gryta. 

 

2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet; 

Ulf Jansson (C) anmäler extraärende om tilläggsbeställning av skötsel av 

Ängsö slottspark.  
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§ 67 Dnr TN 1816475- 

Rensning med dykare i Svartån - Information 

Ärendebeskrivning 

Susanna Hansen informerar om genomförd rensning av del av Svartån med 

hjälp av dykare.  
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§ 68 Dnr TN 1816477- 

Hantering av jätteloka på privat mark - Information 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Isaksson informerar om hantering av den invasiva arten jätteloka på 

privat mark.  
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§ 69 Dnr TN 2018/00308-1.7.1 

Yttrande över samrådsremiss - Detaljplan för del av Västerås 
2:67, Östra Bäckby Dp1848 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Planområdet är ca 7500 m2 stort och ingår i planprogram för Bäckby, Pp 31 

från 2013. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att planlägga 

för centrumändamål på del av Västerås 2:67. Centrumändamål innefattar 

exempelvis butiker, service, föreningslokaler, eller som i den inkomna 

förfrågan en kyrka och eventuellt en samlingslokal.   

Tjänstemannayttrande 

Förvaltningen har inga kvarstående synpunkter på detaljplanen.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 70 Dnr TN 2018/00300-1.7.1 

Yttrande över samrådsremiss - Detaljplan för Lodjuret 4 m fl, 
Skallberget, Västerås 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Planens syfte innebär att pröva möjligheten att bebygga del av fastigheterna 

Lodjuret 4 och Västerås 4:91 med kompletterande bostadsbebyggelse 

samtidigt som särskild hänsyn ska tas till parkområdets kvalitéer. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 17 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 71 Dnr TN 2018/00228-3.12.5 

Beslut om 1 mkr för hantering av potthålsfrågan 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att omfördela 1 miljon kronor 

ur nämndens driftbudget för att låta genomföra lagning av potthål samt 

lagning av skador på gång- och cykelvägar i Västerås under perioden juni-

september 2018.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden gav i mars 2018 förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheterna att förstärka arbetet med potthålslagning. Orsaken var att 

mängden potthål ökat markant efter vintern, vilket märktes både i mängden 

inkomna synpunkter och i kostnaderna för lagning. Delårsrapporten för 

perioden januari-april visar en avvikelse mot budget på 1 miljon kronor, 

pengar som nu föreslås användas till potthålslagning och åtgärder på gång- 

och cykelvägar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att omfördela 1 miljon kronor 

ur nämndens driftbudget för att låta genomföra lagning av potthål samt 

lagning av skador på gång- och cykelvägar i Västerås under perioden juni-

september 2018.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 72 Dnr TN 2018/00366-3.10.2 

Ny hastighetsbegränsning på Sjöhagsvägen 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  

Ärendebeskrivning 

I samband med ombyggnation av Sjöhagsvägen, delen mellan 

Djuphamnsvägen och Lögarängsbadet kommer gatan förses med 

trafiksäkerhetsåtgärdet på sträckan och ändra utformning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 maj 

2018, lämnat förslag till beslut:  

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning på Sjöhagsvägen enligt 

principskiss.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  
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§ 73 Dnr TN 2018/00367-3.10.2 

Ny hastighetsbegränsning på Väderleksgatan 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning på Väderleksgatan enligt 

principskiss.  

Ärendebeskrivning 

I samband med expolateringen av stadsdelen Lillhamra kommer 

Väderleksgatan att byggas om och förses med trafiksäkerhetsåtgärdet på 

sträckan öster om Norrskensgatan och väster om anslutning till Hamre IP 

samt att hastighetsbegränsningen kommer att justeras. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning på Väderleksgatan enligt 

principskiss.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

13 (17) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2018-06-04 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr TN 2018/00026-3.10.2 

Nytt tättbebyggt område och nya hastigheter i Tillberga 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande tättbebyggt område för Tillberga enligt 

principskiss. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Tillberga enligt 

principskiss.  

Ärendebeskrivning 

I Tillberga har inflyttningen ökat och i samband med det har nya privata 

fastigheter planerats och byggs i den sydöstra delen av Tillberga. Området 

ligger i dagsläget utanför nuvarande tättbebyggt område. 

I dagsläget beslutar Länsstyrelsen i Västmanlands län om lokala 

trafikföreskrifter.  

Införandet av tättbebyggt område medför att Västerås kommun har rådighet 

att inom området bestämma hastighetsbegränsning som ska gälla på gatorna. 

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

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande tättbebyggt område för Tillberga enligt 

principskiss. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till transport- och 

myndighetsenhetens enhetschef att upprätta erforderliga lokala 

trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Tillberga enligt 

principskiss.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 16:15-16:25 
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§ 75 Dnr TN 1816474- 

Kostnad för eventuell nedsänkning av Pilgatan och ombyggnad 
av bro - Information 

Ärendebeskrivning 

Ulf Jansson (C) efterfrågade på tekniska nämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 8 maj 2018 information om kostnad för en eventuell 

nedsänkning av Pilgatan och ombyggnad av bro.  

Linnea Viklund informerar om tidigare genomförda undersökningar samt 

kostnadsberäkningar och konsekvenser för nedsänkning av Pilgatan och 

upphöjning av bro och järnvägsspår. 
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§ 76 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om gång- och cykelväg i Dingtuna. 

Arbetsutskottet enas om att samma information ska ges tekniska nämnden på 

sammanträdet den 12 juni 2018. 

 

Hans Näslund informerar om kommunikation om skogsskötsel på Önsta 

Gryta. 

 

Hans Näslund informerar om skogsskötsel i Råbyskogen. 

 

Stefan Lindh (M) har fått synpunkter från handlarna i city om att 

papperskorgarna är för små. Stefan Lind frågar om soptunnor av modell 

Bigbelly kan placeras i city. 

Lars Wiberg svarar att papperskorgarna i city är många och tätt placerade 

och räcker till för att hantera aktuell mängd sopor. Dock kan fåglar och råttor 

ta sig ned i papperskorgarna och hämta upp mat som sedan hamnar nedanför. 

Detta kan göra att det upplevs som att papperskorgarna är överfyllda. 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att söka efter ett lämpligt ställe i 

city för placering av en Bigbelly och sedan utvärdera resultatet.  
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§ 77 Dnr TN 2018/00403-3.11.1 

Tilläggsbeställning till tidigare avtal - Skötsel av slottsparken, 
Ängsö 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar om tilläggsbeställning för 

skötsel av Ängsö slottspark och uppdrar till teknik- och fastighets-

förvaltningens direktör att teckna avtalet. 

Jäv 

Jazmin Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta 

ärende.  

Ärendebeskrivning 

Avtal finns, efter genomförd upphandling, tecknat med Westmannastiftelsen 

för skötsel av Ängsö naturreservat. Det har konstaterats att en mindre 

tilläggsbeställning för Ängsö slottspark behövs då detta ej ingick i 

upphandlingen.  
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§ 78 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 12 juni 2018 

Beslut 

1. Beredningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 12 juni 2018.  

 

 


