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 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 
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§ 111 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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§ 112 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls av förvaltningen. 

2. Inga extraärenden anmäls av arbetsutskottet. 
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§ 113 Dnr TN 2020/00401-3.10.2 

Beslut - Åtgärder för näringslivet, sänkt taxa för parkering i röd 
zon 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter innebärande 1 

kr/timme de två första parkeringstimmarna i röd zon. Därefter tas ordinarie 

avgift ut. Taxan gäller vid betalning med EasyPark. Beslutet gäller till och 

med den 3 september 2020. Vid betalning i betalautomat gäller ordinarie 

taxa. 

Ärendebeskrivning 

Covid-19 har en betydande påverkan på näringslivet i Västerås city. 

Folkhälsomyndighetens råd att alla ska ta ett eget ansvar för att smittan inte 

sprids, gör att kundunderlaget i city minskat enligt Västerås Citysamverkan. 

Västerås Citysamverkan ser därför att en åtgärd med avgiftsfri parkering 

inom röd zon kan stimulera till cityhandel.  

Ett löpande arbete pågår inom Västerås stad för att hitta åtgärder som kan 

stötta näringslivet inom ramen för vad en kommun ur ett rättsligt perspektiv 

ska och kan göra. Åtgärden vidtas för att underlätta för det lokala 

näringslivet genom ett fortsatt stödpaket.  

För att stödja handel och restauranger i Västerås city har tekniska nämnden 

tidigare beslutat att till och med den 31 augusti sänka taxan för parkering i 

röd zon till 1 kr/timme de två första parkeringstimmarna, vid betalning via 

EasyPark. Detta beslut innebär en förlängning fram till och med den 3 

september 2020 i avvaktan på vidare hantering av ärendet. Vid betalning i 

betalautomat tas ordinarie taxa ut. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 28 

augusti 2020, lämnat förslag till beslut. 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till ordförande att 

fatta erforderliga beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter innebärande 1 

kr/timme de två första parkeringstimmarna i röd zon. Därefter tas ordinarie 

avgift ut. Taxan gäller vid betalning med EasyPark. Beslutet gäller till och 

med den 3 september 2020. Vid betalning i betalautomat gäller ordinarie 

taxa.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

 

 


