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§ 117 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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§ 118 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Dagens sammanträde är slutet för allmänheten och därmed utgår också 

punkten Allmänhetens frågestund.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; Anna Thunell (MP) 

anmäler nämndinitiativ från (MP), (S), (L) och (C) med rubriken Samordnad 

busstrafik. 

Anna Hård af Segerstad (M) anmäler frågor om Stora torget, Viktor Larssons 

plats och uteserveringar.        
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§ 119 Dnr TN 2020/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 12 

mars, den 23 mars och den 7 maj 2020 läggs till handlingarna.  
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§ 120 Dnr TN 2020/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 9 juni 2020 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 9 juni 2020 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 9 juni 2020 över delegationsbeslut om avtal, beställningar 

och avrop.    
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§ 121 Dnr TN 2020/00003-1.3.4 

Beslut - 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 (SD) om Fiskevårdsprojekt i 

Mälaren – Dnr TN 2020/00400 

Övriga handlingar 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01, § 129 - Uppdrag - Nytt förslag till 

lokala ordningsföreskrifter - Dnr TN 2020/00303 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01, § 131 – Månadsrapport februari 

2020 för Västerås stad – Dnr TN 2020/00153 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29, § 183 - 131 – Månadsrapport mars 

2020 för Västerås stad – Dnr TN 2020/00153 

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29, § 185 – Åtgärdsplan för 

Framtidens kollektivtrafik – Dnr TN 2018/00510 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-29, § 189 - Uppdrag - Ta fram en 

fördjupad översiktsplan för stadsdelen Gåsmyrevreten samt området runt 

Arosvallen– Dnr TN 2020/xxxxx 

7. Byggnadsnämndens beslut 2020-04-30, § 109 - Detaljplan för Västerleden 

del 2, delsträckan Hallsta Gårdsgata – Västerledsmotet – Dnr TN 

2018/00802 

8. Byggnadsnämndens beslut 2020-04-30, § 110 - Detaljplan för del av 

Froby 4:1 m fl inom den fördjupade översiktsplanen för Erikslund, FÖP 63 – 

TN 2018/00097 

9. Skrivelse samt svar på skrivelse om gångfartsområde på Kyrkbacken – 

Dnr TN 2019/343 

10. Skrivelse samt svar på skrivelse om väghållarskap Pingstliljan - Dnr TN 

2020/00313 

11. Skrivelse samt svar på skrivelse om hundrastgårdar från Moderaterna - 

Dnr TN 2019/00432 
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12. Skrivelse samt svar på skrivelse om farthinder på Verkstadsgatan – Dnr 

TN 2020/00395 

13. E-förslag samt svar på e-förslag om säkrare trafikmiljö för boende i Gotö 

– Dnr TN 2020/00335 

14. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 27 maj 2020 

15. Postlista för perioden 2020-04-27 – 2020-05-26     
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§ 122 Dnr TN 2020/00381-7.0.1 

Beslut - Ny gemensam informationshanteringsplan 

Beslut 

1. Ärendet återemitteras för att inhämta svar från stadsarkivet om vad som 

menas i planen på sidan 68 där det framgår att logguppgifter för e-post 

sparas i 30 dagar.    

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 

besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 

som fastställer nämndens informationshantering genom att i planen ange 

bevarande, gallring, eventuell diarieföring, förvaring och hantering av 

nämndens allmänna handlingar.  

Utöver att fastställa en plan för sina kärnprocesser ska varje nämnd även anta 

en plan för hanteringen av den information som uppstår inom stadens 

gemensamma lednings- och stödprocesser. Denna plan är helt lika för alla 

nämnder och syftar till att uppnå en informationsförvaltning som håller hög 

kvalitet, är rättssäker och bidrar till en god offentlighetsstruktur.  

Utarbetandet av den gemensamma planen har gjorts av representanter från de 

processer som ingår planen i samråd med Stadsarkivet som även samordnat 

arbetet tillsammans med medarbetare från dokument- och 

ärendehanteringsprocessen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 14 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Redovisning av allmän handling för gemensamma administrativa 

processer antas och gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återemitteras för att inhämta svar från 

stadsarkivet om vad som menas i planen på sidan 68 där det framgår att 

logguppgifter för e-post sparas i 30 dagar.  

Kopia till 

Stadsarkivet              
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§ 123 Dnr TN 2020/00330-1.3.2 

Beslut om remiss - Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 

Beslut 

1. Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 godkänns för att skickas på 

remiss med följande ändringar och tillägg: 

På sidan 15 under rubriken Åtgärdsplan tas "gällande beteendepåverkande 

åtgärder" bort från mening nummer två. 

Mening tre ändras från "Genomföra kampanjer och aktiviteter för att få fler 

västeråsare att välja hållbara färdmedel vilket gynnar trafiksäkerhet och 

klimat" till "Genomföra kampanjer och aktiviteter för att lyfta fram 

kollektivtrafik, gång och cykel som attraktiva val, vilket gynnar 

trafiksäkerhet och klimat." 

2. Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 skickas på remiss till följande 

nämnder: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden, nämnden 

för idrott, fritid och förebyggande, förskolenämnden, grundskolenämnden 

och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.      

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Paula Ottosson (M) 

reserverar sig enligt följande: 

Dokumentet är direkt bilfientligt. Det finns inget i handlingsplanen som visar 

att beteendepåverkanskampanjen som att dela ut reflexer ger effekt.  

Nollvisionen är skriven och hänvisad på nationell nivå. Handlingsplanens 

statistik blir därför inte relevant till Västerås eftersom ingen koppling till 

mätbara mål finns. Fakta och mätbara mål behövs om de ska vara kvar. Det 

finns ingen statistik att sopsaltning minskade antalet olyckor i Västerås.  

Ärendebeskrivning 

Det långsiktiga målet i Västerås stads trafiksäkerhetsarbete är nollvisionen, 

vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Västerås. 

Denna handlingsplan fungerar som inriktning och stöd i Västerås stads 

arbete mot dessa mål. Handlingsplanen för Trafiksäkerhet 2020-2023 är 

tänkt att ersätta den tidigare handlingsplanen för trafiksäkerhet som var 

gällande mellan åren 2012-2015. 

Handlingsplanen togs upp på tekniska nämndens sammanträde den 14 maj 

2020 och återremitterades för en del redaktionella förändringar. 

Förändringarna finns markerade med rött i marginalen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 
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1. Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023 godkänns för att skickas på 

remiss till följande nämnder: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 

kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 

förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden.      

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar följande: 

Paginera handlingsplanen  

Målen måste vara mätbara (basår) och vad och hur ska det följas upp  

Konkretisera nollvisionen i Västerås 

Ändra i inledningen så att den går ihop och det förklarar varför cyklister 

tagits bort.  

Under avsnitt Beteendepåverkan ändra enligt följande 

2:a stycket utgår 

3:e stycket förtydliga att reflex på cykel krävs medan reflex på en person är 

en uppmaning 

4: stycket stryk från mening 3 till näst sista meningen. 

Mål: Öka trafiksäkerheten genom ökad medvetenhet om individens eget 

agerande i trafiken 

Åtgärder: Informationskampanjer till barn och unga om trafiksäkerhet 

Informationskampanj om individens eget beteende som zebra-lagen och 

användande av reflexer 

Att under avsnitt Drift & underhåll ändra enligt följande 

Åtgärder: Felanmälan i appen Tryggare Västerås kan användas som källa för 

statistik om olyckor. 

Att under Referens ska referens Grant, Johanna utgå.  

 

Anna Östholm (L) yrkar: 

På sidan 15 under rubriken Åtgärdsplan: 

Ta bort "gällande beteendepåverkande åtgärder" ur mening nummer två. 

Ändra mening tre "Genomföra kampanjer och aktiviteter för att få fler 

västeråsare att välja hållbara färdmedel vilket gynnar trafiksäkerhet och 

klimat" till "Genomföra kampanjer och aktiviteter för att lyfta fram 

kollektivtrafik, gång och cykel som attraktiva val, vilket gynnar 

trafiksäkerhet och klimat."    
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Anna Hård af 

Segerstads (M) yrkande och Anna Östholms (L) yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med Anna Östholms (L) yrkande.  
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§ 124 Dnr TN 2020/00331-1.3.2 

Beslut om remiss - Handlingsplan för hastighetssäkra passager 
2020-2023 

Beslut 

1. Handlingsplan för hastighetssäkra passager 2020-2023 godkänns för att 

skickas på remiss med följande tillägg: 

Under rubriken Bakgrund och förutsättningar, på sidan 9 ska efter meningen 

"Det finns med andra ord en stor potential att minska antalet allvarligt 

skadade och omkomna i trafiken genom att arbeta med hastighetssäkring av 

passager." följande mening läggas till "En hastighetssäkring som begränsar 

cyklisters hastighet skall beaktas." 

2. Handlingsplan för hastighetssäkra passager 2020-2023 skickas på remiss 

till följande nämnder: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 

kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 

förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden.              

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Paula Ottosson (M) 

reserverar sig enligt följande: 

Detta är mer ett informationsdokument än en handlingsplan. Dokumentet 

blandar nationell data som om det vore Västerås. Västerås ligger redan idag 

över målet om antal hastighetssäkra passager. Syfte och mål är inte definierat 

vilket gör att det inte går att utvärdera om handlingsplanen ger någon effekt. 

En del åtgärder skapar trafikproblem och därmed riskerar säkerheten för de 

som man vill skydda i dokumentet. Till exempel det dynamiska farthindret 

på Björnövägen (kokpunkten), som dessutom är gjort så att ingen kan 

passera om kollektivtrafik står vid busshållplats, skapar köer till Österleden.    

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanen för hastighetssäkra passager är tänkt att användas som stöd 

i Västerås stads arbete med att skapa hastighetssäkrade gång- och 

cykelpassager, och därmed öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Handlingsplanen för hastighetssäkra passager 2020-2023 är tänkt att ersätta 

den tidigare gällande handlingsplanen för trafiksäkra passager som var 

gällande mellan åren 2016-2019. 

Handlingsplanen togs upp på tekniska nämndens sammanträde den 14 maj 

2020 och återremitterades för en del redaktionella förändringar. 

Förändringarna finns markerade med rött i marginalen. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Handlingsplan för hastighetssäkra passager 2020-2023 godkänns för att 

skickas på remiss till följande nämnder: byggnadsnämnden, 

fastighetsnämnden, kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande, förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden.                   

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar följande: 

Syfte och mål måste vara definierade. 

Nollvisionen beskrivs inte ha lika mål som i HP Trafiksäkerhet. 

Begrepp och inledning beskriver båda begrepp och bör därför skrivas om. 

Källhänsvisningen behöver förtydligas (tex 2013:25, 2013:50f, 2014:7 

saknas vad det är för dokument) 

Under avsnitt Bakgrund  

Stryk tredje meningen och resten av första stycket.  

Stryk fjärde stycket. 

Tre stycken befintliga passager kan hastighetssäkras varje år med 

finansiering från tekniska nämndens budget.  

 

Ordföranden yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) yrkanden och 

bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut med följande 

tillägg: 

Under rubriken Bakgrund och förutsättningar, på sidan 9 ska efter meningen 

"Det finns med andra ord en stor potential att minska antalet allvarligt 

skadade och omkomna i trafiken genom att arbeta med hastighetssäkring av 

passager." följande mening läggas till "En hastighetssäkring som begränsar 

cyklisters hastighet skall beaktas."  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Anna Hård af 

Segerstads (M) yrkande och Anna Thunells (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med Anna Thunells (MP) yrkande.  
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§ 125 Dnr TN 2020/00356-3.12.1 

Beslut - Nämndinitiativ från (M) om att ansöka om detaljplan för 
att Norrleden ska bli 2+2 väg 

Beslut 

1. Nämndinitiativet avslås.  

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Paula Ottosson (M) 

reserverar sig enligt följande: 

Det är glädjande att förvaltningen ser behovet av att Norrleden behöver bli 

2+2-väg. 

På uppmaning av fastighetsnämndens ordförande har vi lagt detta initiativ 

för detaljplanen måste initieras i tekniska nämnden.  

Delar av Norrleden behöver få en ny detaljplan och det arbetet behöver 

påbörjas nu.   

 

Kenneth Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.    

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) 

om att ansöka om detaljplan för att Norrleden ska bli 2+2 väg föreslagit att 

tekniska nämnden ska ansöka om detaljplan för att bygga ut Norrleden till 

2+2 körfält på sträckan mellan Vallbyleden och väg 56, Bergslagsvägen.  

Nämndinitiativet har den 23 april anmälts till tekniska nämnden för 

beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av initiativet anföra 

följande: 

Förvaltningen vet genom trafikmätningar att trafiken ökar på Norrleden. 

Ökningen är ca 1,5 % per år. Köer uppstår i maxtimmar morgon och 

eftermiddag, men över dygnets resterande tid fungerar det bra i dag. När 

Sätra tillkommer så blir det en viss trafikökning men de trafikutredningar 

och simuleringar som gjorts inom FÖP Sätra visar på att även trafiken år 

2040 kommer att fungera bra, förutsatt att vi bygger om korsningspunkterna. 

Analysen visar att ombyggnation till cirkulationsplatser ger bäst effekt på 

kapaciteten. Rent trafiktekniskt gäller att en vägs totala kapacitet att ta 

trafikflöden till mycket stor del beror på utformningen av 

korsningspunkterna och till mycket liten del på utformningen av sträckorna. 

I de allra flesta fall är det alltså korsningarna som är begränsande, och så är 

även fallet på Norrleden.  

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

18 (41) 
Tekniska nämnden 2020-06-11 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

I investeringskommentarerna (som är en bilaga till tekniska nämndens 

investeringsplan) har förvaltningen identifierat följande korsningar där vi 

redan idag ser att det finns ett behov av åtgärd: 

Norrleden/Skultunavägen (västra och östra) 

Norrleden-Skerikesvägen 

Norrleden/Vasagatan 

Korsningen Rv 66/Norrleden/Västerleden är en korsning med stora 

kapacitetsbrister, där förvaltningen delar väghållarskapet med Trafikverket. 

Förvaltningen har i dialogen framfört behov av att bygga om 

cirkulationsplatsen till tvåfilig. Det skulle med stor sannolikhet minska 

mycket av dagens köer på eftermiddagen. Här har vi dock inte samsyn med 

Trafikverket, som inte ser att det finns ett behov. 

I planeringen för Sätra tar staden höjd för breddning till 2+2 körfält i 

detaljplan. Det föreslås också tre nya cirkulationer med 2+2 körfält i (två vid 

infarterna till Sätraområdet och en vid Vallbyleden).  

Det pågår med andra ord mycket runt Norrleden men det saknas ett samlat 

grepp. Förvaltningen föreslår därför att idéerna i initiativet hanteras genom 

att en trafikutredning för hela Norrleden genomförs. Utredningen skulle 

förutom kapacitetsfrågan även kunna besvara frågor om trafiksäkerhet (vi 

har t ex idag flertalet korsningar med vänstersväng utan svängfält). När en 

sådan utredning är klar kan vi gå vidare, antingen med direkta åtgärder med 

punktinsatser så som ombyggnation av korsningar, eller med större åtgärder 

där det kan krävas nya detaljplaner för hela eller del av yttre ringen.  

Förvaltningen har dock begränsade resurser både personellt och när det 

gäller ekonomiska medel för att anlita konsulter och genomföra 

simuleringar. Med hänsyn till det ser förvaltningen att andra 

utredningsuppdrag kopplade till våra utvecklingsområden behöver prioriteras 

högre i dagsläget. 

Sammantaget föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att 

nämndinitiativet avslås. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet avslås.                          

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Anna Östholm (L) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Anna Hård af 

Segerstads (M) yrkande och Anna Östholms (L) yrkande. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med Anna Östholms (L) yrkande.  
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§ 126 Dnr TN 2020/00357-3.12.2 

Beslut - Nämndinitiativ från (M) om att öka tryggheten i Västerås 

Beslut 

1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.        

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Paula Ottosson (M) 

reserverar sig enligt följande: 

Västeråsare och besökare måste kunna känna sig trygga och verksamheter 

bör ha möjlighet att kunna vidta enkla medel för att kunna skapa det vid 

oroligheter eller brott. Därför behöver möjligheten finnas att vid behov 

belysa upp (nöd/kaosbelysning).  

 

Kenneth Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) 

om att öka tryggheten i Västerås föreslagit att nödbelysning ska sättas upp på 

publika platser för att ge Polisen möjlighet att med en knapptryckning lysa 

upp ytorna vid behov.  

Nämndinitiativet har den 23 april 2020 anmälts till tekniska nämnden för 

beredning.  

Förvaltningen vill med anledning av nämndinitiativet anföra följande: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen förbereder sedan ett par år tillbaka för 

att kunna den bygga den smarta staden där gatubelysningsnätet har en 

betydande roll. Vi förser bland annat alla våra nya armaturer med 

kommunikationsenheter. Det innebär att vi kan kommunicera med varje 

armatur för sig. Det ger oss möjlighet till att styra belysning på olika sätt 

som till exempel att sänka ljusnivån nattetid på vissa vägar eller närvarostyra 

belysningen på gång och cykelvägar. Med vårt nya tänd- och släcksystem 

finns även möjlighet att aktivera enskilda armaturer via en app i 

mobiltelefon, en funktion som skulle kunna erbjudas exempelvis polisen.  

När det gäller de specifika platserna Vasaparken och Lögarängen som nämns 

i nämndinitiativet så behövs olika lösningar för att uppnå effekten stark 

nödbelysning.  

I Vasaparken går det inte att montera höga stolpar som kan belysa stora 

områden på grund av alla träd. Vi skulle istället behöva komplettera med fler 

stolpar samt byta ut alla lyktor till ljuseffektiva armaturer med 

kommunikationsenheter. I Vasaparken finns också en känslig miljö sett till 
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gestaltning som man behöver ta hänsyn till vid val av armaturer och 

utplacering av stolpar. 

På den stora gräsytan på Lögarängen skulle det vara praktiskt möjligt att lysa 

upp ytan med strålkastare uppifrån. Då krävs höga master med flera 

strålkastare, typ arenabelysning. En strålkastare lyser ungefär lika långt ut 

som stolpens höjd. En 7 meter hög stolpe ger exempelvis ljus åt en 7 meter 

bred gata. För att få god nödbelysning på hela ytan skulle stolparna behöva 

vara mycket höga, alternativt placeras mitt på ytan vilket skulle försvåra för 

evenemang. 

Förvaltningen arbetar för närvarande med innovativa ljuslösningar på flera 

platser. På Stora torget planeras för belysning som kommer att kunna släckas 

och tändas efter behov vid evenemang. Inom Sätra pågår arbetet med en 

belysningplan med hänsyn till naturvård (fladdermöss), närvarostyrd 

belysning i skogen för att värna djurlivet samt fokus på trygga stråk. Här 

arbetar vi också med ett samordnat tänk kring belysning på fastighetsmark 

och det planeras för multistolpar med fler funktioner än bara belysning, t ex 

wifi och laddningsstationer. 

Förvaltningen föreslår att idéerna i nämndinitiativet tas med in i det 

stadsgemensamma arbetet med belysningsprogram, som precis är uppstartat 

och där förvaltningen har projektledningen. I belysningsprogrammet finns 

redan trygga stråk som ett arbetsområde, och här skulle det vara möjligt att 

även hantera idéerna om nödbelysning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.       

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) och Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till 

nämndinitiativet. 

Jan van der Horst (S) yrkar att nämndinitiativet inte ska föranleda någon 

ytterligare åtgärd.        

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Anna Hård af 

Segerstads (M) och Kenneth Nilssons (SD) bifallsyrkande och Jan van der 

Horst (S) yrkande att nämndinitiativet inte ska föranleda någon ytterligare 

åtgärd. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med Jan van der Horst (S) yrkande.  
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§ 127 Dnr TN 2019/00432-1.3.2 

Beslut - Handlingsplan för hundrastgårdar 

Beslut 

1. Handlingsplan för hundrastgårdar i Västerås antas med följande tillägg: 

- Nästa hundrastgård som ska anläggas ska anläggas på Öster Mälarstrand. 

- Texten på sidan 19 "Genomförandet av renovering och nybyggnation av 

hundrastgårdar är inte tidssatta, utan kan genomföras i den takt som bestäms 

av årliga beslut om fördelning av medel i tekniska nämndens 

investeringsplan." ska flyttas till att ligga först i handlingsplanen.          

Ärendebeskrivning 

Västerås stad har fått ett nämndinitiativ att utreda och göra en handlingsplan 

för att skapa fler hundrastgårdar som fungerar som mötesplatser mellan 

människor och hundar där samtliga känner trygghet. 

Syftet med handlingsplanen är att besvara följande frågor: 

Att förvaltningen presenterar kostnaden för att bygga en hundrastgård/hage  

Att förvaltningen utreder möjliga placeringar av hundrastgård/hagar på östra 

sidan av staden  

Att förvaltningen undersöker möjligheten att driva hundrastgård/hagar i 

föreningsdrift 

Handlingsplanen har varit ute på remiss och en sammanställning har gjorts 

av inkomna remissvar. I sammanställningen redovisas vilka yttranden som 

har kommit in och vilka ändringar och tillägg som förvaltningen väljer att 

göra i handlingsplanen med anledning av inkomna synpunkter. 

Handlingsplanen återremitterades av tekniska nämnden vid sammanträdet 

den 23 april 2020, för komplettering med uppgifter om var hundarna bor i 

Västerås, samt tydliggörande om ekonomiska ramar för framtida renovering 

och nybyggnation av hundrastgårdar. Den kompletterande handlingen 

Statistik hundar i Västerås redogör för antal hundar per postnummer. 

Materialet kommer att kompletteras i efterhand med en karta där antal 

hundar per område framgår. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 26 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Handlingsplan för hundrastgårdar i Västerås antas.             

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att nästa hundrastgård som ska anläggas 

ska anläggas på Öster Mälarstrand. 
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Benny Nore (L) yrkar att texten på sidan 19 i handlingsplanen 

"Genomförandet av renovering och nybyggnation av hundrastgårdar är inte 

tidssatta, utan kan genomföras i den takt som bestäms av årliga beslut om 

fördelning av medel i tekniska nämndens investeringsplan." ska flyttas till att 

ligga först i handlingsplanen. 

Ordföranden yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till Benny Nores (L) förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med Anna Hård af Segerstads (M) och Benny Nores (L) 

tilläggsyrkanden och att tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta.    
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§ 128 Dnr TN 2020/00202-3.10.6 

Beslut - Inriktning, båttrafik (ö-trafik) i Mälaren  

Beslut 

1. Uppdraget att förbereda upphandling av ö-trafik i Mälaren genom 

framtagande av planering för upphandling, anses som genomfört.  

2. Uppdraget till förvaltningen att förbereda uppsägning av hyresavtal för 

Elbafärjan återkallas.  

Ärendebeskrivning 

Rederi Mälarstaden meddelade hösten 2019 att de avsåg upphöra att bedriva 

båttrafik till de yttre öarna 2020. Med anledning av detta beslutade tekniska 

nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda upphandling av ö-trafik 

i Mälaren samt förbereda uppsägning av hyresavtal för Elbafärjan.  

I avvaktan på upphandling av ö-trafik påbörjades en direkthandling av 

begränsat utbud av yttre ö-trafik. Den avbröts dock efter att Rederi 

Mälarstaden lämnat in en avsiktsförklaring om att de kommer att bedriva 

båttrafik till de yttre öarna 2020, 2021 och framöver på kommersiella villkor.  

Nuvarande trafikupplägg där trafiken bedrivs på kommersiella villkor är 

ekonomiskt fördelaktigt för staden, men innebär samtidigt att staden inte har 

den rådighet som skulle uppnås vid en upphandling.  

Förvaltningen har på uppdrag från nämnden tagit fram en plan för 

uppskattad tidsåtgång samt de frågeställningar som behöver besvaras inför 

en upphandling. Mot bakgrund av att båttrafik kommer att bedrivas, och med 

hänsyn tagen till tekniska nämndens ekonomiska förutsättningar, är 

förvaltningens samlade bedömning att inte rekommendera nämnden att 

upphandla ö-trafik i sin nuvarande form. Förvaltningen föreslår med 

hänvisning till ovan att uppdraget att förbereda upphandling anses som 

genomfört, samt att uppdraget att förbereda uppsägning av hyresavtal 

återkallas. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Uppdraget att förbereda upphandling av ö-trafik i Mälaren genom 

framtagande av planering för upphandling, anses som genomfört.  

2. Uppdraget till förvaltningen att förbereda uppsägning av hyresavtal för 

Elbafärjan återkallas.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 129 Dnr TN 2019/00955-3.10.6 

Beslut - Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Fortsatt ö-trafik i 
Västerås 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens återrapportering av bifallna punkter i 

nämndinitiativ om fortsatt ö-trafik i Västerås godkänns och läggs till 

handlingarna.         

Ärendebeskrivning 

Den 19 december 2019, § 224 anmäldes ett nämndinitiativ till tekniska 

nämnden med rubriken ”Fortsatt ö-trafik i Västerås”. Beslut om hantering av 

de olika punkterna fattades av tekniska nämnden den 20 februari 2020, § 31. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens vill framföra följande för de punkter 

som bifölls:     

Se över möjligheten och utbud att upphandla ö-trafik i Mälaren 

Almö-Lindö, Skåpholmen, Ridön 

Nämndinitiativet inkom efter att Rederi Mälarstaden meddelat att de inte 

avsåg att bedriva båttrafik till de yttre öarna 2020. Efter att nämndinitiativet 

bifallits beslutade tekniska nämnden att genomföra en direktupphandling av 

yttre ö-trafik, samtidigt som man beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att 

förbereda upphandling av ö-trafik i Mälaren och förbereda uppsägning av 

hyresavtal för Elbafärjan. 

Direktupphandlingen avbröts efter att Rederi Mälarstaden beslutat sig för att 

trots allt bedriva båttrafik till de yttre öarna 2020, 2021 och framöver på 

kommersiella villkor.  

I de kommuner där regionen upphandlar ö-trafik är finns ett beslut om 

allmän trafikplikt, det vill säga regional kollektivtrafik som huvudsakligen är 

ägnad att tillgodose resenärers behov av arbetspendling eller annat 

vardagsresande och som sett till sitt nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Om trafiken inte uppfyller kraven för allmän trafikplikt är ö-trafik ett 

frivilligt åtagande för kommunen. Marknaden för att bedriva kommersiell ö-

trafik i Västerås skärgård med en omfattning som utvecklar turismen bedöms 

dock som liten. 

I det upplägg för trafikering av aktuella öar samt Gäddeholm med flera som 

tidigare tagits fram (2016), låg kostnadskalkylen på cirka 1,3-1,8 mnkr för en 

trafikeringsperiod av sju veckor. Det utgör endast en begränsad del av 

trafiksäsongen, som normalt motsvarar cirka 20 veckor. 

Någon ny översyn föreslås ej ske i detta skede. I det fall en upphandling blir 

aktuell bedöms förberedelsetid för politisk förankring inklusive upphandling, 

men exklusive eventuella överklaganden, uppgå till cirka 12 månader. En 
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uppsägning av befintligt hyresavtal för Elbafärjan bör ske med två säsongers 

framförhållning.  

Göra en översyn av hyresavtal om Elbafärjan (Öster Mälarstrand, Östra 

holmen, Elba, Johannisberg) 

Hyresavtalet för Elbafärjan löper tillsvidare. Enligt den juridiska analys som 

är gjord medges ingen möjlighet till förändringar i nuvarande trafikupplägg.  

Utreda kostnaderna för att Elba-färjan ska byggas om för att kunna gå 

utanför Västeråsfjärden 

En omklassning av trafikområde för Elbafärjan är möjlig men en aning 

komplex. Den ombyggnation som krävs kan påverka krav på till exempel 

säkerhetsutrustning och stabilitet vilket i sin tur kan innebära att färjan får ett 

lägre passagerarantal. Frågan kan utredas vidare, men förordas inte.  

Utreda vilka åtgärder som kan göras för att drivmedel på ö-trafik ska bli mer 

miljövänliga 

Elbafärjan är fullt möjlig att konvertera från diesel till el genom installation 

av batterier och modifiering ombord, vilket Rederi Mälarstaden tittade på 

under 2019. Branschen bedömer att prisnivån på batterier kommer att sjunka 

framöver, dock kvarstår frågor kring laddinfrastruktur på land. En 

prisindikation, exklusive laddinfrastruktur på land, bedöms till cirka 10 

mnkr. 

För sin kommersiella båttrafik väljer Rederi Mälarstaden så gott det går 

miljöklassade motorer och bränslen med låga utsläppsnivåer. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens återrapportering av bifallna punkter i 

nämndinitiativ om fortsatt ö-trafik i Västerås godkänns och läggs till 

handlingarna.                

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 130 Dnr TN 2020/00404-7.4.2 

Beslut - Nämndinitiativ från (SD) - Woodpark på tennisbana 

Beslut 

1. Nämndinitiativet avslås.        

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna lämnade vid tekniska nämndens sammanträde den 14 

maj in ett nämndinitiativ med rubriken Woodpark på tennisbana. I initiativet 

förslår (SD) att den utrustning som fanns i den tidigare skatehallen, och idag 

förvaras på Hässlö, ska köpas in av tekniska nämnden och ställas upp på en 

aktivitetsyta, t ex en tennisbana. 

Förvaltningen vill med anledning av initiativet anföra följande: 

Förvaltningen har inte kunskap om hur utrustningen som står på Hässlö är 

konstruerad, vilket skick den är i och hur den skulle tåla att stå utomhus. Det 

vi vet är att det ställs mycket höga krav på utrustning på våra lekplatser. 

Säkerheten på lekplatser och aktivitetsytor är tekniska nämndens ansvar. Vi 

utför regelbundna säkerhetsbesiktningar på samtliga lekplatser, det handlar 

om att se till att utrustning inte kan orsaka skador som fallskador, att barn 

kan fastna, att material släpper ifrån sig flisor etc. Vi har, utan att ha sett 

utrustningen, svårt att utgå från att den uppfyller våra höga krav på 

materialens beskaffenhet, tillgänglighet och robusthet för att tåla utemiljö.  

Om utrustningen skulle köpas in och ställas upp av tekniska nämnden 

kommer nämnden också att få ökade driftkostnader för att laga/byta ut 

utrustning, kostnader som ytterligare ökar då utrustningen inte ingår i 

förvaltningens ”standardsortiment” av markutrustning.  

Mot bakgrund av både kostnads- och säkerhetsaspekten föreslår 

förvaltningen avslag på nämndinitiativet. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet avslås.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 131 Dnr TN 2020/00303-1.7.1 

Beslut - Yttrande över nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter  

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med ändringen 

att stycket "Det vore önskvärt att pröva möjligheten om fågelmatningsförbud 

i parker. Det är trevligt att mata fåglar, men fågelmatning ger problem med 

skadedjur som till exempel råttor, samt undernäring till fåglarna.” ska tas 

bort ur yttrandet.        

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Paula Ottosson (M) 

reserverar sig enligt följande: 

§13 Tider när tillstånd inte krävs av Polismyndigheten minskas från kl 20.00 

nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen.  

Tanken med revideringen är att göra de lokala ordningsföreskrifterna så 

enkla och tydliga som möjligt. Att då lägga in ansvar som redan står skrivet 

på något annat ställe är inte förenligt med syftet med revideringen.  

I övrigt så bör man i lokala ordningsföreskrifter fundera över hur något ska 

kunna kontrolleras och bötfällas vid överträdelse. Förslaget om sandning och 

skottning finns i andra regelverk och borde därför inte upprepas i lokala 

ordningsföreskrifter.  

För skotträdda djur är 12 timmars oro en mycket lång tid att tex inte kunna 

göra sina behov. Därför vill vi att tiden utan tillstånd minskas till fem 

timmar, dvs från kl 20.00 nyårsafton till 01.00 nyårsdagen.    

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över 

stadens framtagna förslag till lokala ordningsföreskrifter. Förslaget har tagits 

fram av stadsledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar.    

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat, men önskar pröva 

möjligheten att i ordningsföreskrifterna införa fågelmatningsförbud i parker, 

samt fastighetsägares ansvar för snöskottning och sandning på gångbana. 

Kartorna i ordningsföreskrifterna bör kompletteras med den allmänna 

parkeringsytan på lastbilsparkeringen Truck Stop. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.                

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att meningen "Det vore önskvärt att pröva 

möjligheten om fågelmatningsförbud i parker. Det är trevligt att mata fåglar, 
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men fågelmatning ger problem med skadedjur som till exempel råttor, samt 

undernäring till fåglarna.” ska tas bort ur yttrandet. 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) yrkande att 

meningen ”Det vore önskvärt att pröva möjligheten om fågelmatningsförbud 

i parker. Det är trevligt att mata fåglar, men fågelmatning ger problem med 

skadedjur som till exempel råttor, samt undernäring till fåglarna.” ska tas 

bort ur yttrandet. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att stycket ”Kommunfullmäktige har 

beslutat om fastighetsägares ansvar för snöskottning och sandning av 

gångbana. Det vore önskvärt att pröva om detta i stället ska hanteras i de 

lokala ordningsföreskrifterna.” ska tas bort ur yttrandet. 

Anna Thunell (MP) yrkar avslag till Anna Hård af Segerstads (M) yrkande 

att stycket ”Kommunfullmäktige har beslutat om fastighetsägares ansvar för 

snöskottning och sandning av gångbana. Det vore önskvärt att pröva om 

detta i stället ska hanteras i de lokala ordningsföreskrifterna.” ska tas bort ur 

yttrandet. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att stycket ”Den allmänna parkeringsytan 

på lastbilsparkeringen Truck Stop jämställs med offentlig plats enligt 1 

kapitlet 2 paragrafen ordningslagen (1193:1617). Kartorna bör därför 

kompletteras för att förtydliga det.” ska stå kvar i yttrandet. 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) yrkande att 

stycket ”Den allmänna parkeringsytan på lastbilsparkeringen Truck Stop 

jämställs med offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 paragrafen ordningslagen 

(1193:1617). Kartorna bör därför kompletteras för att förtydliga det.” ska stå 

kvar i yttrandet. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att tiderna i § 13 i förslaget till lokala 

ordningsföreskrifter under rubriken Tider när tillstånd inte krävs av 

Polismyndigheten ändras från de föreslagna tiderna ”från kl 15:00 nyårsafton 

till klockan 03:00 nyårsdagen” till ”från kl 20.00 nyårsafton till klockan 

01.00 på nyårsdagen”. 

Anna Thunell (MP yrkar avslag till Anna Hård af Segerstads (M) yrkande att 

tiderna i § 13 i förslaget till lokala ordningsföreskrifter under rubriken Tider 

när tillstånd inte krävs av Polismyndigheten ändras från de föreslagna tiderna 

”från kl 15:00 nyårsafton till klockan 03:00 nyårsdagen” till ”från kl 20.00 

nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen”. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det för fågelmatningsförbud endast finns ett förslag 

till beslut; att stycket "Det vore önskvärt att pröva möjligheten om 

fågelmatningsförbud i parker. Det är trevligt att mata fåglar, men 

fågelmatning ger problem med skadedjur som till exempel råttor, samt 

undernäring till fåglarna.” ska tas bort ur yttrandet och att tekniska nämnden 

beslutar enligt detta. 

 

Ordföranden finner att det för snöskottning och sandning finns två förslag till 

beslut; Anna Hård af Segerstads (M) yrkande att stycket 

”Kommunfullmäktige har beslutat om fastighetsägares ansvar för 

snöskottning och sandning av gångbana. Det vore önskvärt att pröva om 

detta i stället ska hanteras i de lokala ordningsföreskrifterna.” ska tas bort ur 

yttrandet och Anna Thunells (MP) avslagsyrkande på Anna Hård av 

Segerstads (M) yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med Anna Thunells (MP) avslagsyrkande. 

 

Ordföranden finner att det för lastbilsparkeringen Truck Stop endast finns ett 

förslag till beslut; att stycket ”Den allmänna parkeringsytan på 

lastbilsparkeringen Truck Stop jämställs med offentlig plats enligt 1 kapitlet 

2 paragrafen ordningslagen (1193:1617). Kartorna bör därför kompletteras 

för att förtydliga det.” ska stå kvar i yttrandet och att tekniska nämnden 

beslutar enligt detta. 

 

Ordföranden finner att det för § 13 - Tider när tillstånd inte krävs av 

Polismyndigheten -   finns två förslag till beslut; Anna Hård af Segerstads 

(M) yrkande att tiderna ändras till ”från kl 20.00 nyårsafton till klockan 

01.00 på nyårsdagen”. och Anna Thunells (MP) avslagsyrkande på Anna 

Hård av Segerstads (M) yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar i enlighet med Anna Thunells (MP) avslagsyrkande.    

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
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§ 132 Dnr TN 2020/00347-2.5.0 

Beslut - Delårsbokslut 1 2020 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Delårsrapport 1 2020 för tekniska nämnden godkänns.            

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens utfall per den 30/4 uppgår totalt till 155,0 mnkr. Av 

utfallet svarar den anslagsfinansierade delen av verksamheten för 145,4 

mnkr och den intäktsfinansierade enheten för drygt 9,6 mnkr. 

Beställarsidan redovisar ett stort periodöverskott inom vinterväghållnings-

verksamheten på grund av en mild vinter. Skillnaden mot motsvarande 

tidpunkt 2019 är stor. 

Intäkterna från parkering, tillståndsavgifter och platshyror påverkas fr.o.m. 

mars månad av en vikande trend på grund av Corona-pandemin. Nämnden 

bedömer i nuläget att intäktsbortfall kan komma att försämra helårsresultatet 

med 4,5 mnkr. 

För TN produktion sänks helårsprognosen med 0,8 mnkr. Merparten av 

beloppet avser bristande kostnadstäckning för vakanta lokalytor på 

Tunbytorp. Nämnden som helhet avser dock att tillämpa en hårdare 

prioritering av beställningar under resterande del av året så underskottet om 

0,8 mnkr sparas in. Den helårsprognos som nämnden lämnar 2020-04-30 

avviker således med -4,5 mnkr från budget. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 27 maj 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Delårsrapport 1 2020 för tekniska nämnden godkänns.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 133 Dnr TN 2020/00153-2.5.0 

Beslut - Månadsrapport maj 2020 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport maj 2020 för tekniska nämnden läggs till handlingarna.  
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§ 134 Dnr TN 2020/00456-3.11.1 

Beslut - Regler för skateparken vid Lögarängen 

Beslut 

1. Nytt förslag till regler för skateparken vid Lögarängen godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Skateparken på Lögarängen invigdes sommaren 2016 och i samband med 

detta beslutade tekniska nämnden om ordningsregler för parken, som bland 

annat innehöll tidsgränser för olika åkargrupper. Reglerna har därefter 

reviderats vid något tillfälle, och idag gäller följande tider: 

BMX, kickbike och inlines är tillåtna alla dagar fram till kl 15.00. På 

tisdagar och torsdagar fram till kl 18.00. Övrig tid endast skateboardåkning. 

Nu finns ett förslag till revidering av reglerna. Den nya tidssättningen tar 

bättre hänsyn till skolbarns möjligheter att åka i parken med kickbike, BMX 

och inlines, och är anpassade till de nationella rekommendationerna från 

svenska skateboardförbundet. Följande nya tidsgränser föreslås: 

Skoldagar: Samtliga brukargrupper tillåts fram till kl 17.00, efter det endast 

skateboard. 

Helger och skollov: Samtliga brukargrupper tillåts fram till 15.00, efter det 

endast skateboard.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 135 Dnr TN 1823209- 

Information - Riskträd 

Ärendebeskrivning 

Ingen muntlig föredragning ges då skriftligt material har skickats ut inför 

sammanträdet.  
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§ 136 Dnr TN 1823211- 

Information - Sommarens soliga dagar - strategier för hantering 
av folksamlingar 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund redogör för Visit Västerås analys av läget inför sommaren 

samt informerar om förvaltningens utmaningar samt planerade insatser och 

finansiering.  
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§ 137 Dnr TN 1823212- 

Information - Evenemang sommaren 2020 

Ärendebeskrivning 

Skriftligt material har skickats ut inför sammanträdet. 

Thomas Wulcan informerar om Västerås Mälarcampings regler för 

avbokningar i samband med flytt av Summer meet. Om man som gäst inte 

valt avbokningsskydd måste hela summan för aktuell bokning betalas vid 

avbokning. Totalt rör det sig om cirka 140 personer som bokat vistelse utan 

avbokningsskydd.  
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§ 138 Dnr TN 2019/00577-1.3.2 

Överläggning - Nytt trafikkoncept för kollektivtrafiken 

Ärendebeskrivning 

Peter Backman, trafikplanerare, och Anita Norrby Carlsson, enhetschef från 

kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland, redovisar nytt koncept för 

kollektivtrafiken. 

Thomas Wulcan informerar om förvaltningens förslag till hantering.         
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§ 139 Dnr TN 1823213- 

Information - Seminarium om mål för Västmanlands 
kollektivtrafik 23 september 2020 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan informerar att seminariet om mål för Västmanlands 

kollektivtrafik är framflyttat till den 23 september 2020.  
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§ 140 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar att Marie Pellas, planerare för hållbar mobilitet 

på teknik- och fastighetsförvaltningen, har utsetts till ordförande för 

föreningen Gröna bilister.  
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§ 141 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Anna Östholm (L) och Ulf Jansson 

(C) anmäler nämndinitiativ med rubriken Samordnad busstrafik (se § 142). 

 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar om planerna för Stora torget under 

återstoden av 2020. 

Hans Näslund svarar att just nu pågår byggnation av teknikrum och toaletter 

samt Mälarenergis arbete med ledningsdragning. Ett anskaffningsbeslut 

planeras tas under hösten. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) efterlyser en lägesrapport från ombyggnationen 

av Viktor Larssons plats. 

Hans Näslund informerar att byggnationen sker i stort enligt plan och att 

invigning beräknas ske under Kulturnatten. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar om de som ansökt om tillstånd för 

uteserveringar har fått det enligt stödpaket för företagare och i skälig tid, t ex 

uteserveringen vid Elbakajen. 

Thomas Wulcan redogör för tillståndsprocessen och hanteringen av ansökan 

om uteservering vid Elbakajen.     
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§ 142 Dnr TN 2020/00464-1.1.1 

Nämndinitiativ från (MP), (S), (L) och (C) - Samordnad busstrafik 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S), Anna Östholm (L) och Ulf Jansson 

(C) anmäler nämndinitiativ med rubriken Samordnad busstrafik med 

följande lydelse: 

Det är kommunens ansvar att behandla alla innevånare lika. Detta innebär att 

kommunens service ska fördelas lika i möjligaste mån, samtidigt som 

kommunens ekonomi alltid måste vara i fokus. Detta gäller i hög grad för 

kollektivtrafiken. 

I den utredning om busstrafiken öster om Västerås som lades fram för TN 

AU i mars visar det sig att det finns samordningsvinster att göra om 

Svealandstrafiken och UL samarbetar samtidigt som en bättre trafik skulle 

kunna fås på sträckan Östanbro - Kungsåra - Västerås. 

Därför yrkar vi att KTM får i uppdrag att inleda förhandlingar med UL om 

samordning och samarbete gällande busstrafiken mellan Västerås och 

Enköping.    

 

 


