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§ 91 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Erik Degerstedt (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 92 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärendena 1 - 8 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden; Anna Hård af Segerstad 

(M) anmäler fråga om hundrastgårdar.  
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§ 93 Dnr TN 2018/00639-3.12.1 

Gestaltningsprogram för Stora torget och Bondtorget 

Beslut 

1. Gestaltningsprogram för Stora torget och Bondtorget godkänns med nedan 

beskrivna förändringar. 

2. Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för projektering av Stora 

torget och Bondtorget.  

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 

reserverar sig enligt följande: 

Västerås står för många stora investeringar och konjunkturen vänder. Då 

behöver staden prioritera. Ett alternativt förslag måste tas fram för att se om 

det går att minska investeringens omfattning, till exempel kan scenen och 

vattenspelet utgå, och se över om det finns billigare alternativ till 

terrasseringslösningen för att jämna ut marken vid stora torget. 

Vid ombyggnationens utformning ska hänsyn tas till Västerås och Stora 

torgets historia. För att få ett levande torg ska torghandeln fortsättningsvis 

även kunna vara på Stora torget. Det är också viktigt att räddningstjänstens 

framkomlighet till angränsande fastigheter måste beaktas i utformningen.  

Förslaget ger heller ingen långsiktig lösning för cykelstråk i city. Vi hoppas 

att vårt nämndinitiativ om utredning för två huvudcykelstråk i city kommer 

att ge en vägledning.   

 

Särskilt yttrande 

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

följande: 

SD är inte helt positiva till omdaningen av Stora torget i nuvarande förslag. 

Utformningen ska vara väl genomtänkt och anpassad för framtida bruk och 

förutsättningar i en växande stad. 

Programmet gör om torgets syfte från en handelsplats till en kombination av 

event- och samlingsplats, en kompromiss. Det blir mindre yta för stora event, 

samlingsplatsen i norra och södra delen (nedre torget) tar relativt stor yta, 

dock med den fördelen att sittplatser mm ökar. 

Vattenlunden tar stor plats och vi frågar oss hur många som kommer 

använda denna, då de flesta näringsidkare finns i söder och mot sigmatorget. 

Kontakt sigma - torget - hotellet bör bevaras utan för mycket barriärer och 

planteringar. 

Planteringar i söder har kantiga former och tar relativt stor yta. De tre 

rabatterna i söder kan bli mera inbjudande. 
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Öppna eventytan på övre torget är väl smal , ca 20 m. 

Terasseringen av torget torde ej vara nödvändig utan torget bör utformas 

med en hel sammanhållen yta. 

Torgytan, övre torget, bör inte upplåtas för torghandel. 

Cykeltrafiken förbi Sigma bör ledas om alt en klar avgränsning. Som vi läser 

gestaltningen så ska cafégäster, fotgängare, cyklister, barn, m fl samsas på 

samma yta där också pollare finns som lekplats invid cyklister. Inte tryggt. 

Kulturmiljö 

SD syn på kultur är välkänd. Vi vill bevara känslig och unik miljö så långt 

det går. 

Inga ändringar bondtorget.     

Ärendebeskrivning 

Gestaltningsarbetet inleddes hösten 2017 och arbetet är nu sammanfattat i ett 

gestaltningsprogram. Detta innehåller bland annat beskrivning av förslag och 

idéer om hur torgen ska se ut och fungera i framtiden. Det är framtaget i en 

projektorganisation där en styrgrupp bestående av fastighetsägare, 

Citysamverkan och berörda förvaltningar ställt sig bakom förslaget. 

Det har nu varit ute på remiss och alla synpunkter sammanställs och bemöts. 

Förslaget kommer revideras med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna. 

Beslut tas därefter av tekniska nämnden. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 maj 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Gestaltningsprogram för Stora torget och Bondtorget godkänns med nedan 

beskrivna förändringar. 

2. Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för projektering av Stora 

torget och Bondtorget.    

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar i första hand på att ärendet ska 

återremitteras och lämnar följande motivering: 

Västerås står för många stora investeringar och konjunkturen vänder. Då 

behöver staden prioritera. Ett alternativt förslag måste tas fram för att se om 

det går att minska investeringens omfattning, till exempel kan scenen och 

vattenspelet utgå, och se över om det finns billigare alternativ till 

terrasseringslösningen för att jämna ut marken vid Stora torget. 

Vid ombyggnationens utformning ska hänsyn tas till Västerås och Stora 

torgets historia. För att få ett levande torg ska torghandeln fortsättningsvis 

även kunna vara på Stora torget. Det är också viktigt att räddningstjänstens 

framkomlighet till angränsande fastigheter måste beaktas i utformningen. 
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Kenneth Nilsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Solveig Nilsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar i andra hand på att ombyggnation av 

Stora torget skjuts utanför planperioden. 

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

förslag till beslut.   

Proposition 

Ordföranden ställer yrkandet att ärendet ska återremitteras mot förslaget att 

ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förslaget att ombyggnation av Stora torget skjuts 

utanför planperioden mot teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut och finner att nämnden beslutar enligt teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut.    

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 09:05-09:10 
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§ 94 Dnr TN 2019/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 9 maj 

läggs till handlingarna.  
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§ 95 Dnr TN 2019/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 10 juni 2019 över delegationsbeslut från transport? och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 10 juni 2019 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 10 juni 2019 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 96 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 

--- 

Övriga handlingar 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-04, § 88 – Återrapportering av 

uppdrag – Utreda alternativa möjligheter till minskning av nedskräpning av 

tuggummi - Dnr TN 2018/00090 

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24, § 184 – Beslut – Nämndinitiativ 

från majoriteten om extrasatsning för lagning av potthål - Dnr TN 

2019/00398 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-04, § 82 – Årsredovisning och 

bokslut för Västerås stad 2018 - Dnr TN 2018/00288 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-04, § 83 – Fråga om ansvarsfrihet 

för nämnder och styrelser - Dnr TN 2019/00399 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-04, § 89 – Översyn av 

investeringsramen och återkomma med reducerad ram vid återrapporteringen 

av årsplanen – Dnr TN 2018/00741 

6. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24, § 178 - Handlingsplan för yt- och 

grundvatten i Västerås 2018-2021 - Dnr TN 2018/00200 

7. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24, § 179 - Handlingsplan för digital 

förnyelse 2019-2020 

8. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24, § 182 - Nämndinitiativ från (KD) 

om en stadsdelsanalys för Hökåsen – Dnr TN XXXXXX 

9. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-08, § 222 - Månadsrapport mars 2019 

10. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-08, § 221 - Riktlinje för rapportering 

av ekonomi och verksamhet - Dnr TN 2019/00431 

11. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-08, § 220 - Val av ny ersättare i 

tekniska nämnden efter Jesper Songer (KD) 

12. Begäran från Brf Kolarhagen om nytt skötselavtal - Dnr TN 2019/00164 
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13. Begäran från Kungsåra hembygdsförening om busstrafik till Kungsåra - 

Dnr TN 2019/00075 

14. Svar på e-förslag - Hundrastgård i Dingtuna - Dnr TN 2018/00490 

15. Svar på e-förslag - Hundgård (Skiljebo/Odensvi) - Dnr 2017/00845         

16. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 23 maj 2019 

17. Postlista för perioden 2019-04-29 – 2019-05-23   
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§ 97 Dnr TN 2019/00437-1.3.7 

Framtida arbetsformer för dialog med cyklister 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att starta upp arbetet med en 

cykelpanel. 

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en 

återrapport år 1 och en utvärdering år 2 från arbetet med cykelpanelen.  

Ärendebeskrivning 

Under de senaste två mandatperioderna har Västerås stad haft dialog med 

cyklister genom ett cykelråd. Efter utvärdering och omvärldsanalys föreslår 

förvaltningen att dialogen i framtiden utförs i form av en cykelpanel. 

Upplägget finns beskrivet i bilaga. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att starta upp arbetet med en 

cykelpanel.  

Yrkanden 

Ordföranden Anna Thunell (MP) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut, med tillägget att förvaltningen ska 

återkomma med en återrapport år 1 och en utvärdering år 2 från arbetet med 

cykelpanelen. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut med Anna Thunells (MP) tillägg.  
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§ 98 Dnr TN 2019/00308-1.3.2 

Handlingsplan för upphandling 2019-2022 för tekniska nämnden  

Beslut 

1. Handlingsplan för upphandling 2019-2022 för tekniska nämnden antas.  

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 

reserverar sig till förmån för sitt förslag.  

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för upphandling 2019-2022 för tekniska nämnden är teknik- 

och fastighetsförvaltningens vägledning vad gäller upphandling från år 2019 

till 2022. Innehållet baseras på kommunfullmäktiges Handlingsplan för 

upphandling i Västerås stad för åren 2014 och 2015, Riktlinjer för 

hållbarhetskrav i upphandlingar och Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Kommunfullmäktiges handlingsplan ska brytas ner på nämndnivå där egna 

mål och aktiviteter bestäms i syfte att uppnå den övergripande 

handlingsplanen. Därför har teknik- och fastighetsförvaltningen med 

enheterna Gata och trafik, Park och natur, Produktion samt Transport och 

myndighet tagit fram en egen handlingsplan för upphandling. 

Syftet med handlingsplanen är att på ett systematiskt sätt säkerställa att 

upphandlingsverksamheten i högsta möjliga grad leder mot uppfyllande av 

verksamhetens mål. Dokumentet har tagits fram i samarbete mellan tekniska 

nämndens verksamheter samt Upphandlings- och inköpscenter. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 maj 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Handlingsplan för upphandling 2019-2022 för tekniska nämnden antas.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) 

yrkar på följande ändringar och tillägg i dokumentet Handlingsplan för 

upphandling 2019-2022 för tekniska nämnden: 

På sidan 11 under rubriken ”Strategi för drift av gator, parker & trafik” ska 

texten i punkt 2 "City, med en mängd specialanläggningar och särskilda 

driftsinsatser, föreslås även fortsättningsvis driftas av Produktion" ändras till 

"City, med en mängd specialanläggningar och särskilda driftsinsatser, 

exklusive markvärme, föreslås upphandlas." 

Under samma rubrik ska också en punkt läggas till med texten "Teknik- och 

fastighetsförvaltningen utreder under 2019-2020 vilka åtgärder som krävs för 

att drift av specialanläggningar och särskilda driftsinsatser i City ska kunna 

upphandlas på extern marknad, på ett ändamålsenligt sätt." 
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På sidan 12 till stycket Tekniska system lämnar Anna Hård af Segerstad (M), 

Stefan Lindh (M) och Erik Degerstedt (M) följande kommentar: 

Vi yrkade 2017 på att tekniska system skulle upphandlas. Tidigare utredning 

har påvisat sådana brister rörande prisläge och effektivitet att en 

konkurrensutsättning borde genomföras för att möjliggöra förbättrade 

resultat.  

På sidan 12 under rubriken Strategi för tekniska system ska följande text 

läggas till "Teknik- och fastighetsförvaltningen utreder under 2019-2020 

vilka åtgärder som krävs för att kunna upphandla extern drift av Tekniska 

system exklusive markvärme, på ett ändamålsenligt sätt. 

På sidan 13 under rubriken Strategi för anläggningsverksamhet ska texten 

"Tekniska nämnden avsätter en årlig pott för avrop av anläggningsuppdrag 

av Produktion" ändras till "Tekniska nämnden avsätter en årlig pott, med 

krav om kontinuerlig återrapportering, för avrop av anläggningsuppdrag av 

Produktion" 

 

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

förslag till beslut.  

Proposition 

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

Segerstads (M), Stefan Lindhs (M) och Erik Degerstedts (M) ändrings- och 

tilläggsyrkanden för dokumentet Handlingsplan för upphandling 2019-2022 

för tekniska nämnden samt teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden 

beslutar enligt teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut.  
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§ 99 Dnr TN 1819880- 

Delårsbokslut 1 2019 för tekniska nämnden - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens överlägger i ärendet.  
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§ 100 Dnr TN 2019/00444-2.5.0 

Månadsrapport maj 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport 1 2019 för tekniska nämnden läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Armin Kühnert informerar i ärendet och handlingen Månadsrapport maj 

delas ut till nämnden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att månadsrapport 1 2019 för tekniska nämnden läggs till 

handlingarna.    

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr TN 2019/00289-1.7.1 

Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för 4 Mälarstäder (4M) 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till 4 Mälarstäder.  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit emot förslag till Gemensam 

utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder på remiss. Beslutet att ta fram planen 

har fattats av respektive kommunstyrelse i de fyra kommunerna. Planen ska 

visa önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med sikte på år 2050 och 

ska bidra till en hållbar utveckling för kommunerna och gynna samarbetet. 

Utvecklingsplanen är på en övergripande nivå och ska efter antagandet följas 

av framtagandet av handlingsplaner med strategier och aktiviteter. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 maj 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till 4 Mälarstäder.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

fyramalarstader@eskilstuna.se 
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§ 102 Dnr TN 2019/00303-1.7.1 

Yttrande över Revisionsrapport 2018:9 - Granskning rörande det 
strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har under våren 2019 låtit genomföra en revision av det 

strategiska underhållet inom teknik- och fastighetsförvaltningens 

verksamheter. Fokus låg på fastighetsnämndens underhåll av det kommunala 

fastighetsbeståndet. För tekniska nämndens del innebar revisionen en 

uppföljning av den revision av gatuunderhåll som gjordes 2015. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 103 Dnr TN 1819881- 

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands 
län - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet. 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 10:10 - 10:25 
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§ 104 Dnr TN 2019/00354-2.5.0 

Delårsbokslut 1 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Delårsrapport 1 2019 för tekniska nämnden godkänns med ändringen att 

följande text i dokumentet Delårsrapport 1 2019, på sidan 1 under rubriken 

Trafik och myndighet/busstrafik, stryks: Flera linjer behöver få en ökad 

turtäthet under rusningstider. Hösten 2020 föreslås turtätheten för linje 3 att 

öka till 7,5 minutersintervaller. Det finns stor efterfrågan på en ny linje till 

Gäddeholm som föreslås starta hösten 2020. Förberedelsetid för planering 

och upphandling av bussar bedöms till ca 12-15 månader. Beslut är därför 

nödvändigt i samband med budget i kommunfullmäktige juni 2019. Kostnad 

för linje 3 bedöms till 4,6 mnkr och för Gäddeholm knappt 5 mnkr i 2019 års 

prisnivå för helår.      

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens utfall per den 30/4 uppgår totalt till 154,8 mnkr. Av 

utfallet svarar den anslagsfinansierade delen av verksamheten för 147,5 

mnkr och den intäktsfinansierade enheten för drygt 7,2 mnkr. 

Överskotten mot periodbudget inom den anslagsfinansierade delen är främst 

hänförbara till parkeringsverksamhet samt ännu outnyttjade anslag för tillköp 

av kollektivtrafik. Övriga avvikelser mot budget beror främst på 

säsongsvariationer, d.v.s. för att kunna utföra viss typ av arbete krävs att 

marken är snö- och frostfri.  

Inom enheten för Produktion beror avvikelserna i utfallet på såväl underskott 

i snöröjningsarbetet som att intäkter ännu inte har fakturerats ut. 

Vinterväghållningen har såväl i jämförelse med tidigare år som med 

periodbudget blivit väsentligt dyrare på grund av fler och mer omfattande 

pådrag. 

Ny helårsprognos för tekniska nämnden är att nettokostnaden blir 447,7 

mnkr, vilket skall jämföras med en årsbudget om 437,6 mnkr. Den 

sammanlagda avvikelsen mot budget blir därmed -10,1 mnkr.  

De ökade kostnaderna för vinterväghållningen bedöms sammanlagd bli 7,5 

mnkr dyrare för året som helhet. 6,5 mnkr av avvikelsen är hänförbar till den 

anslagsfinansierade delen och 1,0 mnkr tillhör TN Produktion. Under 2019 

inför Mälarenergi taxor för att hantera vägdagvatten i Västerås vilket 

kommer att medföra en tillkommande kostnad om drygt 2,5 mnkr. Storleken 

på de tillkommande taxorna motsvarar resterande del av 

prognosförändringen. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Delårsrapport 1 2019 för tekniska nämnden godkänns.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut med ändringen att följande text i dokumentet Delårsrapport 1 2019, på 

sidan 1 under rubriken Trafik och myndighet/busstrafik, stryks: Flera linjer 

behöver få en ökad turtäthet under rusningstider. Hösten 2020 föreslås 

turtätheten för linje 3 att öka till 7,5 minutersintervaller. Det finns stor 

efterfrågan på en ny linje till Gäddeholm som föreslås starta hösten 2020. 

Förberedelsetid för planering och upphandling av bussar bedöms till ca 12-

15 månader. Beslut är därför nödvändigt i samband med budget i 

kommunfullmäktige juni 2019. Kostnad för linje 3 bedöms till 4,6 mnkr och 

för Gäddeholm knappt 5 mnkr i 2019 års prisnivå för helår.     

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

24 (34) 
Tekniska nämnden 2019-06-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr TN 2019/00434-1.7.1 

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands 
län 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras till teknik- och fastighetsförvaltningen för vidare 

beredning. 

2. Tekniska nämnden delegerar till tekniska nämndens arbetsutskott att 

besluta i ärendet samt om omedelbar justering på tekniska nämndens 

arbetsutskotts sammanträde den 22 augusti 2019. Samtliga partiers 

gruppledare i tekniska nämnden bjuds in att närvara under denna punkt på 

arbetsutskottets sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till Regional 

utvecklingsstrategi (RUS) på remiss. Strategin har tagits fram av Region 

Västmanland utifrån regionens ansvar för det regionala tillväxtarbetet. 

Strategin fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, 

vägledande för kommunerna samt inspirerande för företag, lärosäten, 

folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till teknik- och 

fastighetsförvaltningen för vidare beredning samt att tekniska nämnden 

delegerar till tekniska nämndens arbetsutskott att besluta i ärendet samt om 

omedelbar justering på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 

22 augusti 2019. Samtliga partiers gruppledare i tekniska nämnden bjuds in 

att närvara under denna punkt på arbetsutskottets sammanträde.  
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§ 106 Dnr TN 2019/00270-1.7.1 

Yttrande över Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till 

utvecklingsprogram för Lögarängsområdet på remiss. 

Utvecklingsprogrammet har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen.  

Syftet med utvecklingsprogrammet är att få ett gemensamt 

planeringsunderlag som ska användas inom stadens berörda förvaltningar för 

fortsatt utveckling av Lögarängsområdet. Som grund till 

utvecklingsprogrammet har en invånardialog genomförts för att fånga upp 

västeråsarnas synpunkter och önskemål.  

I stora drag säger utvecklingsprogrammet att Lögarängen ska fortsätta att 

utvecklas som en ett område med fokus på rekreation, gröna ytor, 

rörelseaktiviteter och vattenkontakt. Området ska ge möjlighet aktiviteter, 

upplevelser och evenemang under större delar av året än idag. Möjligheten 

att köpa mat och fika i området ska öka för att göra området till ett tydligare 

utflyktsmål och samlingsplats i staden. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se 
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§ 107 Dnr TN 2019/00342-1.7.1 

Yttrade över motion från (M) om att göra Västerås till ett 
logistiknav 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har tagit emot en remiss på en motion från (M) om att 

göra Västerås till ett logistiknav. I remissen beskrivs hur Västerås genom sitt 

strategiska läge i Mellansverige och tillgången till alla fyra transportslagen 

(väg, järnväg, sjöfart och flyg) kan bli ett logistiknav. Motionen riktar in sig 

på en god planberedskap som främjar samverkan mellan de olika trafik-

slagen, samt att Västerås ska ta initiativ till en klusterbildning i branschen. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr TN 2019/00339-1.7.1 

Yttrande över motion från (V) om att ge Västerås en ätbar park 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet föreslår att det ska planeras för en ätbar park i Västerås stad 

då det är viktigt att få tillgång till äkta naturupplevelser. Förslaget är att ge 

västeråsarna information och inspiration som påminner om att maten är en 

naturresurs, inte bara någonting som finns på butikshyllorna. 

Förslaget är att anlägga en park på lämplig plats där kommuninvånarna kan 

odla och plocka grönsaker, bär och frukt samt att ta med frågan i planeringen 

i arbetet med stadsdels- och serviceortsutveckling. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 juni 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 109 Dnr TN 2019/00340-1.7.1 

Yttrande över motion från (M) om mikroplaster 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Moderaterna föreslår i en motion att  

- det ska tas fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 

offentliga platser, t.ex. rondeller och lekytor. 

- det ska tas fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av 

gummigranulat i Västerås. 

- det ska utredas möjlighet till årliga provtagningar av förekomst av 

mikroplaster och gummigranulat i dricksvatten.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 juni 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 110 Dnr TN 2019/00403-1.7.1 

Yttrande över Handlingsplan för fritidsgård och klubb 2020-2026 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande.  

Ärendebeskrivning 

En handlingsplan är framtagen för att hantera fritidgårdar och klubbar 2020-

2026. 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggnade 
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§ 111 Dnr TN 2019/00372-1.7.1 

Planeringsunderlag för serviceort utifrån utförd ortsdialog i 
Tillberga - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar i ärendet.  
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§ 112 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Enhetschef Thomas Wulcan informerar att polis och åklagare nu handlägger 

ärendet om fågelholken på Köpingsvägen som har formen av en fartkamera. 

 

Thomas Wulcan informerar att ett företag placerat ut en mängd elscootrar i 

centrum och att trafik- och myndighetsenheten kommer att ha ett möte med 

företaget den 17 juni 2019. Transportstyrelsen arbetar i dagsläget på 

rekommendationer för hur elscootrar ska definieras i gaturummet. 

Anna Thunell (MP) informerar att Stockholms stad har slutit avtal med 

företag för att hantera förekomsten av elscootrar.  
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§ 113 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) efterlyser handlingsplanen för hundrastgårdar 

som förvaltningen enligt beslut skulle ha presenterat för tekniska nämnden 

på detta sammanträde. 

Hans Näslund informerar att handlingsplanen är något försenad och beräknas 

komma upp på tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2019. 

 

Johannes Wretljung Persson (MP) frågar om den förlängning av 

avspärrningen av Vasagatan som nyligen gjorts. 

Linnea Viklund svarar att avspärrningen beror på att busshållplatsen utanför 

Igor ska byggas om.  

 

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet anmäler ett 

muntligt nämndinitiativ med förslaget att teknik- och fastighetsförvaltningen 

får i uppdrag att under vintern återkomma till tekniska nämnden med ett 

förslag till estetisk utformning av Biskopsgatan (se § 114).      
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§ 114 Dnr TN 2019/00489-3.10.1 

Nämndinitiativ från (MP), (S), (L) och (C) - Estetisk utformning av 
Biskopsgatan 

Beslut 

 1. Nämndinitiativet anmäls.     

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet anmäler ett 

muntligt nämndinitiativ med förslaget att teknik- och fastighetsförvaltningen 

får i uppdrag att under vintern återkomma till tekniska nämnden med ett 

förslag till estetisk utformning av Biskopsgatan.  
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§ 115 Dnr TN 1819905- 

Sommaravslutning 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden tackar tekniska nämnden för en arbetsintensiv vår med ett bra 

samarbetsklimat och önskar trevlig sommar. 

Anna Hård af Segerstad (M) önskar å hela nämndens vägnar ordföranden en 

trevlig sommar.  

 

 


