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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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§ 1 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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§ 2 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; Hans Näslund anmäler 

information om tekniska nämndens budget-seminarium den 20-21 februari 

2020. 

2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet.  
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§ 3 Dnr TN 1821862- 

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

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar och tekniska nämndens arbetsutskott överlägger i 

ärendet.  
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§ 4 Dnr TN 2019/00916-1.3.4 

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB om köp 
av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2020 

Beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna avtalet.  

Ärendebeskrivning 

Efter beslut i kommunfullmäktige bildade Västerås stadshus AB hösten 2016 

ett parkeringsbolag med namnet Västerås Parkerings AB. Fullmäktige 

beslutade även om bolagsordning och ägardirektiv för Västerås Parkerings 

AB. I tjänsteutlåtandet daterat den 24 maj 2016, som låg till grund för 

fullmäktiges beslut, framgår övergripande avgränsning mellan tekniska 

nämnden och parkeringsbolaget. Där beskrivs också köp av tjänster som ska 

ske mellan organisationerna. 

Sedan 2019 finns stadens parkeringsövervakning hos teknik- och 

fastighetsförvaltningen och dess transport- och myndighetsenhet. Det 

innebär att parkeringsövervakning på gatumark sker inom ramen för 

förvaltningens verksamhet. Däremot köper parkeringsbolaget tjänsten för 

parkerings-övervakning på kvartersmark av teknik- och 

fastighetsförvaltningen.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen konstaterar att upprättat förslag till 

”Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB år 2020” ligger i 

linje med fattade beslut och de arbetsformer som föreligger mellan tekniska 

nämnden och parkeringsbolaget.  

Avtal tecknas för ett år i taget.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 

december 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Avtalet godkänns. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna avtalet.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Västerås Parkerings AB 
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§ 5 Dnr TN 2019/00194-3.12.1 

Återrapportering av uppdrag om strategi för citylogistik i 
varutunneln (citytunneln) - Överläggning 

Ärendebeskrivning 

Jan Persson informerar om genomförd enkät till och workshop med berörda 

aktörer i citytunneln samt om den rapport som sammanställts utifrån de båda 

aktiviteterna.  
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§ 6 Dnr TN 1815733- 

Exploateringsremisser - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om de inkomna projektidéer för byggnation från 

byggherrar, som avrapporterats till fastighetsdelegationen den 2 december 

2019.     
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§ 7 Dnr TN 1821469- 

Båttrafik - Information 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan informerar om trafikeringsutbud med Elbafärjan.  
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§ 8 Dnr TN 2019/00495-3.12.5 

Byggnation av nya Björnöbron - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om behov av spontning i samband med 

byggnationen av nya Björnöbron.  
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§ 9 Dnr TN 2019/00044-3.11.1 

Ombyggnation av Viktor Larssons plats - Information 

Ärendebeskrivning 

Tony Gahm ger en lägesrapport från ombyggnationen av Viktor Larssons 

plats.  
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§ 10 Dnr TN 2020/00004-1.3.4 

Beslut om deltagande i konferens 

Beslut 

1. Tekniska nämndens ledamöter och ersättare beviljas ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst för deltagande i seminariet om mål för Västmanlands 

kollektivtrafik den 27 mars 2020. 

2. Ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges till tekniska nämndens 

ledamöter och ersättare för deltagande i konferensen Vindkraft i 

Västmanland - potential och förankring, den 31 januari - den 1 februari 2020, 

med hänvisning till att vindkraft inte ingår i tekniska nämndens 

verksamhetsområde.  

Ärendebeskrivning 

Inbjudan har inkommit från Region Västmanlands kollektivtrafiknämnd om 

deltagande i seminarium om mål för Västmanlands kollektivtrafik den 27 

mars 2020. 

Inbjudan har inkommit från Länsstyrelsen i Västmanlands län om deltagande 

i konferensen Vindkraft i Västmanland - potential och förankring, den 31 

januari - den 1 februari 2020.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att tekniska nämndens ledamöter och ersättare ska 

beviljas ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i seminariet om 

mål för Västmanlands kollektivtrafik den 27 mars 2020. 

Ordföranden yrkar att ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska ges till 

tekniska nämndens ledamöter och ersättare för deltagande i konferensen 

Vindkraft i Västmanland - potential och förankring, den 31 januari - den 1 

februari 2020, med hänvisning till att vindkraft inte ingår i tekniska 

nämndens verksamhetsområde.  
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§ 11 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar om förslag till upplägg för tekniska nämndens 

budget-seminarium den 20-21 februari 2020.  
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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              
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§ 13 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 23 januari 2020 

Beslut 

1. Beredningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 23 januari 2020.  

 

 


