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Sammanträdesprotokoll § 12 

Sammanträdesdatum 16 januari 2020 

Plats och tid Stadshuset C331, kl 09:45 – 11:55 

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), Ordförande 

Jan van der Horst (S) som ersättare för Solveig Nilsson (S) 

Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande 

 

Adjungerad från tekniska 

nämnden 

Erik Degerstedt (M) 

 

Vid protokollet Kerstin Herbertsson 

Paragrafen direktjusteras på sammanträdet 

 

 

 

 

 

   

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Tekniska nämnden, arbetsutskottet, § 12 

Sammanträdesdatum 2020-01-16 

Justeringsdatum 2020-01-16 

Anslagsdatum 2020-01-16 

Datum för nedtagande  

Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 
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 Frånvarande ledamöter 

 Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Ulf Palm, kommunikationsstrateg 

Jan Persson, trafikplanerare 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 12 Dnr TN 2019/00892-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallbyleden, 
Västerås, dp 1894 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.       

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M) reserverar sig till förmån för sitt 

tilläggsyrkande.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att planlägga för 

bostadsbebyggelse som är anpassad till platsen. Detaljplanen ska anpassas 

till naturvärdena som finns på platsen, säkra upp dagvattenhanteringen samt 

säkra en fortsatt tillgång till gång- och cykelvägar genom planområdet. 

Detaljplanen möjliggör för cirka 80 stycken lägenheter, i förslaget som 

Carpenter tagit fram fördelas lägenheterna på 11 stycket flerfamiljshus. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 18 

december 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.    

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar på följande tillägg till förvaltningens 

yttrande: 

Andelen boende som har bil och cykel upplevs vara högre än nuvarande 

parkeringsriktlinje anger. Se därför gärna till att ha goda 

parkeringsmöjligheter. Med periodvis mycket populärt besöksområde som 

granne finns det risk att det blir söktrafik för parkering och personer som kan 

komma att parkera i bostadsområdet. Det kan komma att bli mer köer i 

korsningen Vallbyleden och Vallbygatan.     

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

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

Segerstads (M) tilläggsyrkande samt förvaltningens förslag. 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där förslagen ställs mot varandra. 

Arbetsutskottet godkänner beslutsordningen varvid den genomförs. 
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Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 

till beslut.   

Kopia till 

Byggnadsnämnden              

 

 


