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§ 70 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Anna Hård af Segerstad (M) 

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

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; Linnea Viklund anmäler 

ärende om invigning av Vasagatan. 

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

anmäler fråga om Öster Mälarstrand.  
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§ 72 Dnr TN 2019/00361-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för Tångsta, Harkie-Kärrbo, Dp 1812 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Ärendet beslutas som omedelbart justerat för att omgående skickas till 

byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter inom befintligt 

fritidshusområde; möjliggöra för att bredda Tångstavägen; samt säkerställa 

en god vatten- och avloppslösning. Planen syftar även till att säkerställa 

allmänhetens tillgång till Mälaren samt värna om områdets karaktär av 

villabebyggelse på naturtomter. Området kommer gradvis kunna omvandlas 

från ett fritidshusområde till ett villaområde. Inga nya vägar byggs inom 

området.     

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

2019, lämnat förslag till beslut:    

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Ärendet beslutas som omedelbart justerat för att omgående skickas till 

byggnadsnämnden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnamnd@vasteras.se 
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§ 73 Dnr TN 2019/00420-1.7.1 

Yttrande över detaljplan 1892 för del av Sågklingan 8 - 9, 
Västerås 

Beslut 

1. Förvaltningens utlåtande godkänns och skickas som svar på remissen.  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen. 

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

2019, lämnat förslag till beslut:         

1. Förvaltningens utlåtande godkänns och skickas som svar på remissen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnamnd@vasteras.se 
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§ 74 Dnr TN 2019/00390-1.3.2 

Inriktning för ny handlingsplan för transportrådgivning 

Beslut 

1. Framtagande av ny handlingsplan för hållbart resande enligt 

förvaltningens förslag godkänns.  

Reservation 

Anna Hård af Segerstad reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Idag finns det ett stort utbud av transportmedel som drivs på miljövänligt 

bränsle som elbil, hybridbil och biogasbussar. I Moderaternas budget för 

2020 avvecklas arbetsuppgiften som tidigare gavs till transportrådgivare, 

idag trafikplanerare. Därför yrkar jag avslag på förslaget att ta fram en ny 

handlingsplan för transportrådgivning och reserverar mig mot beslutet.     

Ärendebeskrivning 

Västerås stad behöver en aktuell handlingsplan gällande hållbara transporter. 

Handlingsplanen för transportrådgivning har tidigare haft denna funktion. 

När en ny handlingsplan nu ska tas fram finns möjligheter att bredda och 

förändra utgångspunkten och således de aktiviteter som transportrådgivaren 

ansvarat för. I och med detta föreslås att den nya handlingsplanen även får 

ny titel samt att delar av målgruppen förändras. Den nya handlingsplanen 

föreslås få titeln Handlingsplan för hållbara resor genom beteendepåverkan.   

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

2019, lämnat förslag till beslut:  

1. Framtagande av ny handlingsplan för hållbart resande enligt 

förvaltningens förslag godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar avslag på teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; bifall till samt avslag 

på teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämndens 

arbetsutskott beslutar bifalla teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 75 Dnr TN 1815733- 

Exploateringsremisser - Information 

Ärendebeskrivning 

Inga exploateringsremisser finns ännu att rapportera.  
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§ 76 Dnr TN 2016/00993-3.12.1 

Tunnelkonstprojekt - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om förslag till att gå vidare med 

tunnelkonstprojektet där konsten istället visas i form av augmentet reality 

(AR) via en app.  
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§ 77 Dnr TN 1819422- 

Båttrafik - Information 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar om tekniska nämndens arbetsutskotts beslut den 13 

juni 2017, § 73, om tillfälligt avtal om ersättning för medpassagerare till 

personer med funktionsnedsättning på båttrafiken. Det föreligger nu 

förändrade förutsättningar i och med Region Västmanlands besked om att 

det inte är aktuellt att överföra ansvaret för denna fråga till Regionen. 

Förvaltningen avser därför att besluta om en begränsad förlängning för 

säsongen 2019 och återkomma till tekniska nämnden i höst för nämndens 

ställningstagande om hur ersättning för medpassagerare till personer med 

funktionsnedsättning på båttrafiken ska hanteras 2020 och framåt.  
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§ 78 Dnr TN 2019/00253-3.12.1 

Synpunkter på framkomlighet och vägbredd, väg 532 från 
Hacksta, Lundbyvägen och väg 533 - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund presenterar förslag på svar på inkommen skrivelse 

Synpunkter på framkomlighet och vägbredd, väg 532 från Hacksta, 

Lundbyvägen och väg 533.  
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§ 79 Dnr TN 2019/00075-3.10.3 

Busstrafik till Kungsåra - Begäran om att UL Uppsalas linje 774 
åter går via "gamla" E18 - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar att svar på skrivelsen Busstrafik till Kungsåra - 

Begäran om att UL Uppsalas linje 774 åter går via "gamla" E18 har 

skickats.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

14 (15) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2019-06-04 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar att en invigning av Vasagatan efter renoveringen 

planeras efter sommaren. 

 

Anna Thunell (MP) informerar om mottaget brev från boende på Öster 

Mälarstrand. Brevet vidarebefordras till förvaltningen. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) informerar om önskemål från Steam hotel om 

båttrafik till hotellet. 

Hans Näslund svarar att Västerås stad endast råder över Elbafärjan via 

hyresavtalet med Rederi Mälarstaden. Båttrafiken drivs av rederiet på 

marknadsvillkor.  

En utredning har tidigare gjorts om möjlighet till anknytning för Elbafärjan 

via Kokpunkten, där utredningen visade att en kostsam och omfattande 

muddring skulle krävas för att Elba skulle kunna ta sig in till Kokpunkten. 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:10-14:15.   
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§ 81 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 12 juni 2019 

Beslut 

1. Beredningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 12 juni 2019.  

 

 


