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Tekniska nämnden

Kallelse och föredragningslista
Enligt uppdrag

Ordförande Jazmin Pettersson

Sammanträdesdatum

20 oktober 2015

Plats och tid

Stadshuset, rum A 391, kl 13:30

Partigruppsmöten

Lokaler är reserverade från kl 12:00. Majoriteten i rum
A 347 (OBS ändrad lokal). Oppositionen i rum A 394.

Ledamöter

Ordförande Jazmin Pettersson (S)
1:e vice ordförande Ulf Jansson (C)
2:e vice ordförande Stefan Lindh (M)
Jan van der Horst (S)
Mikael Vilbaste (MP)
Solveig Nygren (M)
Anna Östholm (FP)

Ersättare

Ann-Christine Alkazhami (S)
Ali Khatab (MP)
Adam Pettersson (C)
Pauline Sturesson (KD)
Cassandra Tranhehag Romo (M)
Ingrid Weidung (M)
Sture Larsson (FP)
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ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

1.
Protokollsjustering
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden uppdrar åt Jan van der Horst (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

2.
Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut:
Föredragningslistan fastställs.
Ärendebeskrivning
1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen och arbetsutskottet.
2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden.
3. Ärende 1-6 är öppna för allmänheten
3.
Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott
Förslag till beslut:
Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 8
september 2015 läggs till handlingarna.
4.
Delegeringsbeslut
Förslag till beslut:
Anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna.
5.
Protokoll och rapporter
Förslag till beslut:
Förteckning över inkomna protokoll och rapporter läggs till handlingarna.
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6.
Dnr: 2015/684-TN(5)
Delegationsordning för tekniska nämnden
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner delegationsordning för tekniska nämnden.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens beslut om vilka ärenden som delegeras och till vem
förtecknas i en delegationsordning. Delegation betyder att beslutanderätten
överförs från nämnden till delegat. Regler om delegation finns i
kommunallagen.
Ett beslut som är fattat på delegation betraktas som ett beslut av nämnden
och besluten ska återrapporteras till nämnden. Nämnden kan när som helst
återkalla delegationen generellt eller för ett visst ärende.
Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till ny delegationsordning för
tekniska nämnden. Förändring mot gällande delegationsordning är bl a att
avfalls- och återvinningsärenden stryks med anledning av att verksamheten
flyttas till kommunalförbundet VafabMiljö, beslut med anledning av lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt
mindre justeringar med anledning av jämförelser med andra
delegationsordningar i staden.
7.
Dnr: 2015/568-TN(4)
Delårsbokslut för Tekniska nämnden 2015
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden lägger delårsrapporten per 2015-08-31 till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens nettokostnad per 31 augusti var 266,0 Mkr, vilket
innebär en kostnadsavvikelse med -6,5 Mkr jämfört med ackumulerad
budget 259,5 Mkr. Snöröjningen var omfattande under våren vilket
innebar en avvikelse med -11,3 Mkr jämfört med budget. Övrig
gatuverksamhet kostade 2,8 Mkr mindre än budget, bland annat pga
skadeståndsintäkt på 1,1 Mkr för väderskydden och att Gilltuna truckstopp
inte var klart. Parkverksamheten kostade 4 Mkr mer än budget,
kollektivtrafiken kostade 3,2 Mkr mindre än budget pga att servicelinjerna
inte startade förrän augusti. Ledning och administration kostade 1,7 Mkr
mindre än budget pga färre konsultuppdrag och lägre rekryteringskostnad.
Prognos för helåret är 394,3 Mkr, vilket innebär en kostnadsökning med 8
Mkr jämfört med budget 386,3 Mkr. Vinterväghållningen bedöms kosta 10
Mkr mer än budget, kollektivtrafiken 2,1 Mkr mindre än budget,
kostnaden för Gilltuna truckstopp blir 1,2 Mkr lägre än budget och
stickhanteringen bedöms ge 0,6 Mkr i resultat. Västerås stad fick 1,1 Mkr i
engångsersättning av Clearchannel för försenad leverans av väderskydd
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inför trafikstart av SmartKoll. Parkverksamheten bedöms få en ökad
kostnad med 2,9 Mkr, varav 0,9 Mkr avser skötsel av naturreservat och
stadsdelsskogar. I samband med att avtalen för drift av område väster,
satellit väster och centrum förlängdes drygt 3 år, skedde en viss
prisjustering bland annat för tillkommande ytor. Betalplanerna förändrades
så att en större andel betalas ut under sommarmånaderna. Det innebar 2,1
Mkr i ökade kostnader inom parkverksamheten.
Med anledning av skadeståndsintäkterna på 1,1 Mkr från Clearchannel, så
beslutades att klottersaneringen fick uppgå till 0,5 Mkr mer än budget,
potthålslagningen utökades med 0,3 Mkr och bidrag till enskild väg
kostade 0,3 Mkr mer. Kostnaden för klottersanering bedöms uppgå till 1,3
Mkr vid augusti månads slut.
Fysisk planering och ledning/administration bedöms totalt få ett överskott
på 1,2 Mkr, främst genom att minska på konsultuppdragen. Den politiska
nämnden bedöms få 0,2 Mkr i ökade personalkostnader.
Investeringsutfallet var 52,9 Mkr. Prognos för årets investeringar är 96,1
Mkr dvs 15 Mkr lägre än budget 111,6 Mkr. Avvikelsen beror framförallt
på att Hamnparken senareläggs till nästa år -7,3 Mkr, Mälarparkens
byggnation senareläggs till nästa år -3,5 Mkr, Västerleden är försenad -3,5
Mkr, passage Barkarö/Ekbacken/Enhagen -1,7 Mkr pga ingen
överenskommelse med Trafikverket och gång- och cykelväg Gideonsberg
-1,2 Mkr senareläggs till nästa år.
Resultatet för avfallsverksamheten var -2,1 Mkr per 31 augusti, vilket var
0,9 Mkr bättre än ackumulerad budget -3 Mkr. För september-december
kommer Västerås stad betala ut ett driftbidrag till VafabMiljö
kommunalförbund motsvarande det underskott de genererat. Prognos för
avfallsverksamheten är -4,5 Mkr för 2015, vilket innebär en förbättring
med 0,5 mkr jämfört med budget -5 Mkr.

8.
Avstämning årsplan 2016
Ärendebeskrivning
Handling skickas senare.
9.
Intern kontrollplan
Ärendebeskrivning
Handling skickas senare.
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10.
Dnr: 2015/856-TN(2)
Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2016-2019
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden översänder tekniska kontorets yttrande som sitt
yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har fått handlingsplan för klimatanpassning i Västerås
2016-2019 på remiss från kommunstyrelsen. Arbetet med handlingsplanen
har pågått under 2014-2015. Den innehåller åtgårder för att begränsa
kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan.
Åtgärder som föreslås finns samlade i en separat tabell i bilaga.
Tekniska kontoret har i skrivelse den 2 oktober 2015 lämnat förslag till
yttrande.
11.
Dnr: 2015/811-TN(2)
Remiss - Västerås stads program för kultur
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden översänder tekniska kontorets skrivelse till
Kulturnämnden som sitt svar på remissen.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har mottagit remissen för Västerås stads program för
kultur. Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare
i alla åldrar och för dem som besöker staden.
Tekniska kontoret har inga synpunkter på programutformningen eller
innehållet.
12.
Dnr: 2015/755-TN(2)
Remiss - förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Västerås
kommun
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har tagit emot en remiss gällande förslag till Lokala
ordningsföreskrifter för Västerås kommun. Synpunkter ska vara inlämnade
senast 30 oktober.
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Tjänstemannayttrande
* Tekniska kontoret föreslår att 9§ förtydligas kring krav på bygglov för
skyltar. En underhandskontakt har förts med stadsjurister som kommer att
förtydliga detta i sitt remissyttrande som svar på remissen
* Tekniska kontoret föreslår att man precis som för motionsspår i 25§
förbjuder cykel och mopedtrafik på vandringsleder i Västerås kommun.
Vandringslederna är inte konstruerade för att tåla denna typ av trafik och
slitaget på lederna blir därmed högt. Vandringslederna som behöver dessa
förbud är följande:
Bruksleden, Svanåleden och Svartå nära
* Tekniska kontoret föreslår att man ser över möjligheten att i de lokala
ordningsföreskrifterna förbjuda utmärkning av stråk för cykel inom
stadsdelsskogar och att även arrangerade återkommande cykelkörning i
samma stråk inte tillåts. Det förekommer att man som privatperson
anlägger utmärkta stråk som utsetts för högt slitage när upprepad cykling
sker på samma plats upprepade gånger. Det finns även exempel på att man
skadat fornlämningar på detta vis. Spontancykling i terrängen är inget
problem så länge inte samma stråk används i för stor utsträckning.
Stadsdelsskogar som detta skulle gälla i är i sådant fall följande:
Bäckbyskogen, Hamreskogen, Malmabergsskogen, Mälarparken,
Pettersbergsskogen, Rocklundaskogen, Råbyskogen, Rönnbyskogen,
Vedboskogen.
13.
Dnr: 2015/850-TN(2)
Remiss - handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-2017
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar det till fastighetsnämnden.
Ärendebeskrivning
Västerås stad har satt mål om att bostadsproduktionen ska ge 1000 stycken
nya bostäder per år. Ett förslag till handlingsplan för bostadsförsörjning
2016-2017 har tagits fram. Handlingsplanen visar vilka åtgärder staden
planerarar för att nå målet med 1000 bostäder per år 2016-2017 samt att
uppfylla övriga mål i Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen
2014-2017 i Västerås (KBP) som antogs i kommunfullmäktige den 4
september 2014.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över handlingsplanen.
Yttrandet ska vara fastighetskontoret tillhanda senast den 9 oktober men vi
har begärt och fått förlängd svarstid till 22 oktober.
Tjänstemannayttrande
Allmänt: Handlingsplanen är bra skriven och redogör för sju stycken
åtgärdsområden att arbeta med de kommande åren för att uppnå målet med
1000 bostäder per år samt ett antal åtgärder gällande de övriga målen i
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KBP.
Åtgärdsområdena är:
• Beredningsgrupp
• Markstrategi
• Stadens erbjudande
• God framförhållning i fysisk planering
• Utbyggnadsstrategi
• Resurser
• Prioritering av detaljplaner
I målen kopplat till Programmet med riktlinjer för bostadsförsörjningen
2014-2017 har Tekniska nämnden ansvar i två punkter för åren 2016-2017:
• Aktivt delta i arbetet med att ta fram en utbyggnadsstrategi
• Delta i beredningsgruppen
Utöver dessa två punkter ser vi att tekniska nämnden aktivt bör delta i
byggnadsnämndens ansvarspunkt (7:2): Ta fram en strategi för
kompetensförhöjning och kompetensutveckling i
samhällsbyggnadsprocessen. Byggnadsnämnden bör ha huvudansvaret
men tekniska nämnden borde ha en större roll i
samhällsbyggnadsprocessen då det innefattar mer än byggnader dvs.
infrastrukturplaneringens roll i processen.
Tekniska nämnden vill även lyfta fram en synpunkt till mål 6, Förtätning
ska ske överallt i staden. Ytor som benämns ”överblivna” eller ”dåligt
utnyttjade” kan ha stor betydelse. Det är viktigt att se helheten, exempelvis
att ett mindre grönområden kan vara en viktig yta för trivsel eller en
parkeringsplats som inte alltid är fullbelagd kan vara av betydelse för
antalet parkeringar i området, dvs. alla mindre ”överblivna” ytor kan vara
betydelsefulla i sitt område.
Generellt är handlingsplanen bra och att samarbete mellan förvaltningar är
av stor vikt. Tekniska kontoret ser dock en farhåga gällande personella
resurser då arbetet kommer att kräva aktivt arbete inom många områden
samtidigt som tuffa besparingskrav gör att kontoret minskar sin bemanning
in i 2016. Detta kan komma att påverka kontorets verksamheter.
14.
Dnr: 2015/720-TN(5)
Motion från (SD) om Städning av Västerås centrum
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I en motion föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar
- Att en översyn av städdirektiven för staden ska göras.
- Att Tekniska nämnden ges i uppdrag att säkerställa att storstädning av
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Västerås centrum sker oftare och med en bestämd kontinuitet.
- Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag utreda kostnaden för att införa
trivselvakter i centrum.
Tekniska kontoret har i skrivelse den 2 oktober lämnat förslag till yttrande
över motionen.
15.
Dnr: 2015/966-TN
Överläggning - Verksamhetsplan 2016
16.
Information - Trafikolycksstatistik
17.
Övriga frågor

