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§ 9 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Solveig Nilsson (S) att 

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

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen. 

2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet; Solveig Nilson (S) anmäler 

ärende om ändrad tid för arbetsutskottets sammanträde i mars 2019.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

6 (21) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2019-02-14 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr TN 2018/00345-3.12.1 

Godkännande av utformning av Kofotsgatan, Erikslund 

Beslut 

1. Förslag till utformning av Kofotsgatan, Erikslund, godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Magnus Rydh informerar om förslag till utformning av Kofotsgatan, 

Erikslund.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

utformning av Kofotsgatan.  
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§ 12 Dnr TN 2019/00055-2.6.1 

Förlängning av koncessionsavtal avseende drift av Västerås 
Mälarcamping 

Beslut 

1. Förlängning av avtal med Nordic Camping & Resort AB avseende drift av 

Västerås Mälarcamping godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Västerås stad har ett koncessionsavtal med Nordic Camping & Resort AB 

med avtalstid 2015-03-01—2019-02-28 med möjlighet för koncessions-

upplåtaren att förlänga avtalstiden med fyra år.  

Då avtalet upphör den 28 februari föreslår teknik- och fastighetsförvalt-

ningen att avtalet förlängs med den möjlighet avtalet ger, d v s till 2023-02-

28. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 

januari 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Förlängning av avtal med Nordic Camping & Resort AB avseende drift av 

Västerås Mälarcamping godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Milena Milenkovic, TFF 

Nordic Camping & Resort AB 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

8 (21) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2019-02-14 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr TN 2019/00056-3.12.4 

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB om köp 
av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2019 

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 med 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. 

Inför 2019 har organisationen inom Västerås stad förändrats. Stadens 

parkeringsövervakning har överförts från Förvaltningen för stöd, fritid och 

entreprenad (förvaltningen upphörde vid årsskiftet) till teknik-och 

fastighetsförvaltningen och dess transport- och myndighetsenhet. Det 

innebär att parkeringsövervakning på gatumark nu sker inom ramen för 

förvaltningens verksamhet. Däremot köper parkeringsbolaget tjänsten för 

parkeringsövervakning på kvartersmark av teknik- och 

fastighetsförvaltningen.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen konstaterar att upprättat förslag till 

”Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB 2019” 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. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 

januari 2019, 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 

Västerås Parkerings AB 
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§ 14 Dnr TN 2018/00808-3.10.1 

Önskemål om kollektivtrafik till Skästa Hage 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att översända detta svar som sitt 

eget svar till boende i Skästa Hage.  

Ärendebeskrivning 

Boende i området Skästa Hage har i skrivelse daterad 3 december 2018 yrkat 

på beslut att utforma en busslinje till föreningens bostadsområde för att 

barnen ska kunna transportera sig till skola och handelsområde. Förslaget att 

utveckla kollektivtrafiken till området skulle bistå dem möjligheten att kunna 

bo lantligt men nära stan och ha ett fungerande vardagsliv främst för barnen 

som är i skolåldern. 

Tekniska nämnden vill med anledning därav framföra följande. 

2013 införde Västerås en helt ny inomkommunal kollektivtrafik med namnet 

Smartkoll. Stomlinjer med långt trafikdygn och hög turtäthet infördes, även 

till kommunens större orter på landsbygden. Utöver dessa stomlinjer 

trafikeras kommunens ytterområden av regionallinjer, gymnasielinjer, 

skolskjutsar och anropsstyrd linjetrafik samt kompletteringstrafik. 

Skästa är en av få som i dagsläget har kvar anropsstyrd trafik. Linje 114A 

körs vardagar morgon och eftermiddag. Den är anpassad för gymnasieelever 

men ett visst utbud körs på sommaren. För den som har långt till närmaste 

busshållplats, längre än 1 200 meter, finns möjlighet att beställa 

kompletteringstrafik fram till närmaste centralort där det finns service och 

handel.  

Kollektivtrafiken planeras för att passa så många människor som möjligt. 

Däremot är den inte det bästa alternativet för varje enskilt behov. 

Utgångspunkten är att där det bor och arbetar flest personer ska även 

tillgången till kollektivtrafik vara störst och gångavstånden hållas korta. 

Detta ger störst samhällsekonomisk nytta.  

I dagsläget finns flera linjer med högt resande som har kapacitetsproblem, 

varför dessa är prioriterade.  

Tekniska nämnden har tagit del av inkomna synpunkter och tackar för dessa.  

Med det samlade utbudet av allmän kollektivtrafik, samt rådande budgetläge  

och linjer med kapacitetsproblem, är det dock för närvarande inte aktuellt för  

Västerås stad att ytterligare förstärka den inomkommunala kollektivtrafiken. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 

februari 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att översända detta svar som sitt 

eget svar till boende i Skästa Hage.  



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

11 (21) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2019-02-14 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Therese Lindström, representant för boende i Skästa hage 
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§ 15 Dnr TN 2019/00117-3.10.3 

Kollektivtrafik på Vasagatan under ombyggnation 

Beslut 

1. Omledningen av kollektivtrafiken under ombyggnationen av Vasagatan 

ska genomföras enligt alternativ 4. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Under våren och sommaren 2019 kommer teknik- och fastighetsförvalt-

ningen att utföra en underhållsinvestering på Vasagatan på sträckan 

Hantverkargatan-Smedjegatan i centrala Västerås. I samband med att gatan 

läggs om behöver den stängas helt för fordonstrafik under perioden 15 april 

till 1 juli. Vasagatan är ett av stadens viktigaste kollektivtrafikstråk som 

trafikeras av tre stadsbuss-linjer (2, 5 och 6) och en förortslinje (21) samt 

service- och flexlinjebussar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fört dialog med kollektivtrafik-

förvaltningen Region Västmanland och Svealandstrafiken (åkeriet som kör 

busstrafiken) för att ta fram alternativ för hur trafiken kan ledas om under 

byggtiden. Alternativen presenteras i rapporten ”Ombyggnation av 

Vasagatan 2019, trafikförslag och konsekvenser”. Alla fem alternativ som 

presenteras i rapporten har både för- och nackdelar. Sammantaget bedöms 

alternativ 4 vara det alternativ som skapar bästa tillgängligheten till city. 

Alternativ 4 innebär att linjerna 2, 5, 6 och 21 leds om via Cityringen (den 

västliga delen) medan de linjer som idag trafikerar Stora gatan (1, 3 och 4) 

ligger kvar där under hela byggtiden. Konsekvensen av alternativ 4 är att 

resenärer som reser under lågtrafiktid (kväll/natt) och önskar byta buss kan 

få längre väntetid. Idag är alla linjer samordnade tidsmässigt för byte vid 

hållplats Stora gatan, vid omledningen kommer resenärer på linje 2, 5, 6 och 

21 istället att få byta vid Centralen. Teknik- och fastighetsförvaltningen 

planerar tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland 

samt Svealandstrafiken en omfattande informationsinsats för att minska de 

negativa konsekvenserna av detta. 

Servicelinjerna 12 och 13 som trafikerar Vasagatan kommer att ledas om 

längs Cityringen, dock kommer hållplatsen vid Herrgärdet att trafikeras som 

vanligt. Flexlinjen har också en hållplats, en s k flexlinjepunkt, vid hållplats 

Smedjegatan. Resenärer med flexlinjen hänvisas till Stora torget eller 

Snickargatan. En vändplats kommer att iordningställas precis norr om 

entreprenadområdet där färdtjänstfordon kan vända. Färdtjänstfordon 

kommer även att kunna angöra mot Hantverkargatan precis söder om 

entreprenadområdet. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 

februari 2019, lämnat förslag till beslut: 
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1. Omledningen av kollektivtrafiken under ombyggnationen av Vasagatan 

ska genomföras enligt alternativ 4.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut samt att paragrafen ska justeras omedelbart.  
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§ 16 Dnr TN 2019/00004-1.3.4 

Beslut om deltagande i konferens - Omvärldsdag med fokus på 
tillitsstyrning, ortsdialog i Gäddeholm samt natur- och 
kulturmiljöresan 

Beslut 

1. Tekniska nämndens presidium beviljas ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst för deltagande i omvärldsdag med fokus på tillitsstyrning den 

15 mars 2019. 

2. Tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst för deltagande i ortsdialog i Gäddeholm den 6 

februari 2019. 

3. Tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst för deltagande i natur- och kulturmiljöresan den 17 

maj 2019.  

Ärendebeskrivning 

Inbjudan har inkommit från Stadsledningskontoret om deltagande i 

omvärldsdag med fokus på tillitsstyrning den 15 mars 2019. 

Inbjudan från Stadsbyggnadsförvaltningen har inkommit om deltagande i 

ortsdialog i Gäddeholm den 6 februari 2019. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen arrangerar natur- och kulturmiljöresan 

den 17 maj 2019. I år går resan till Frösåkers naturreservat, Mälarparken och 

Hamre våtmark.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 17 Dnr TN 1815733- 

Exploateringsremisser - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om inkomna projektidéer för byggnation från 

byggherrar under perioden 8 oktober - 17 december 2018.  
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§ 18 Dnr TN 1817251- 

Trafiksituationen på Vågholmen, Öster Mälarstrand 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att anordna ett möte 

mellan gruppen av boende på Öster Mälarstrand och arbetsutskottets 

ledamöter samt att också bjuda in övriga berörda inom Västerås stad.  

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om önskemål om trafikåtgärder från en grupp 

boende på Öster Mälarstrand samt om gruppens önskemål om ett möte med 

arbetesutskottets ledamöter.  
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§ 19 Dnr TN 1815493- 

Trafikreglering - Information 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan informerar om trafikreglering och arbetsutskottet enas om 

att informationen även ska delges tekniska nämnden på sammanträdet den 21 

februari 2019.  
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§ 20 Dnr TN 2016/00993-3.12.1 

Tunnelkonstprojekt - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om tunnelkonstprojektet och arbetsutskottets 

ledamöter enas om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta vidare 

med projektet.  

 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 15:00 – 15:10 
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§ 21 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 21 februari 2019 

Beslut 

1. Beredningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 21 februari 2019.  
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§ 22 Dnr TN 2018/00675-1.2.3 

Sammanträdestider 2019 för tekniska nämnden och dess 
arbetsutskott 

Beslut 

1. Tiden för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 

2019 ändras från kl 08:30 till kl 13:00.  

Ärendebeskrivning 

Tiden för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 2019 

behöver ändras så att samtliga ledamöter kan närvara på mötet.  

Yrkanden 

Solveig Nilsson (S) yrkar att tiden för tekniska nämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 12 mars 2019 ändras från kl 08:30 till kl 13:00.  
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§ 23 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor anmäls.  

 

 


