
 
 

Tekniska nämnden, arbetsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

2022-08-18 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll §§ 76-85 

Sammanträdesdatum 18 augusti 2022 

Plats och tid Stadshuset A394, kl 13:00 – 14:30 

Tjänstgörande ledamöter Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande, som tjänstgörande ordförande 

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

 

Tjänstgörande ersättare - 

Vid protokollet Kerstin Herbertsson 

Justeras 

 

 

 

 

 

Solveig Nilsson (S)  Anna Hård af Segerstad (M) 

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Tekniska nämnden, arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-08-18 

Justeringsdatum 2022-09-15 

Anslagsdatum 2022-09-15 

Datum för nedtagande  

Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 

 

 
 

Underskrift  
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (13) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2022-08-18 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 Frånvarande ledamöter 

 Anna Thunell (MP), ordförande 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Alexandra Trollberg, planerare 

Martina Kleregård, trafikplanerare 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 76 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

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

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

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen. 

2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet; Anna Hård af Segerstad 

(M) anmäler fyra frågor. 
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§ 78 Dnr TN 2022/00414-1.7.1 

Beslut - Yttrande över detaljplan för Bälby 1:4 m.fl., Erikslund, 
Västerås, Dp 1926 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Särskilt yttrande 

Anna Hård af Segerstad (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

När en ny väg byggs till ytterkanterna av Västerås är det bra att det samtidigt 

byggs en gång- och cykelbana. Det är mer ekonomiskt än att i efterhand 

anlägga en gång- och cykelbana. Det ser vi nu när det saknas gång- och 

cykelbanor till olika tätorter.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny väg inklusive gång- och 

cykelväg. Vägsträckningen är ca 2 km lång och binder ihop 

cirkulationsplatsen (Västerleden/Hallsta Gårdsgata/Kofotsgatan) i nordöstra 

delen av detaljplaneområdet till Västerledsmotet vid E18 i söder. I 

detaljplanen finns tillräcklig yta så att Västerleden kan byggas ut vid behov 

och då bli en fyrfilig väg. 

Längs med denna del av Västerleden planeras tre planskilda korsningar för 

gång- och cykeltrafik för att binda samman områden öster och väster om 

planområdet. Bruksleden som ligger norr om planområdet kommer att nås 

från den mittersta av dessa tunnlar. 

Groddjurspassager ska anläggas för att underlätta rörelse och spridning av 

groddjuren. Detaljplanen omfattar inte några ytor för ytterligare 

exploatering. 

Syftet är dels att avlasta andra delar av Västerås från tung trafik. Denna 

sträcka av Västerleden kommer även att möjliggöra för en alternativ entré till 

Erikslunds handelsområde. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8 juli 

2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 79 Dnr TN 2022/00415-1.7.1 

Beslut - Yttrande över detaljplan för del av Froby 4:1 m.fl., 
Erikslund, FÖP 63, Dp 1927 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Erikslunds 

verksamhetsområde och komplettera detta med ytkrävande verksamheter, 

kontor och handel. Hänsyn ska tas till natur- och rekreationsvärden med 

särskilt fokus på skydd av groddjur. Området omfattar ca 60 hektar och 

består främst av barrskog i sank och kuperad terräng. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8 juli 

2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 80 Dnr TN 2022/00418-1.7.1 

Beslut - Yttrande över detaljplan för del av Bälby 1:4, Erikslund, 
Dp 1934 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Erikslunds 

verksamhetsområde och komplettera detta med ytkrävande verksamheter, 

kontor och handel. Hänsyn ska tas till natur- och rekreationsvärden med 

särskilt fokus på skydd av groddjur.   

Huvudsakligen ska planen pröva möjligheten för verksamhetsmark, bilhall 

med verkstad, kontor och handel med skrymmande varor. Befintlig gång- 

och cykelväg föreslås planläggas. Planområdet är totalt cirka 70 000 kvm (7 

hektar) stort, varav cirka 23 000 kvm föreslås bli verksamhetsmark. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 8 juli 

2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 81 Dnr TN 2022/00552-3.12.5 

Beslut - Beslut om att ansöka om avhysning för olovlig 
bosättning, Klippans parkering, Västerås 1:201 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till gatu- och parkenhetens 

avdelningschef för gatu- och parkdrift att fatta beslut om att ansöka om 

särskild handräckning/avlägsnande hos kronofogdemyndigheten för otillåten 

bosättning. 

2. Delegationen gäller fram till och med den 30 september 2022. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad tillåter inte olovlig bosättning. Det innebär att kommunen alltid 

begär avhysning av människor och grupper som för kortare eller längre tid 

bosätter sig på allmän plats eller på kommunens tomtmark. Kommunen 

följer den lagstiftning som finns och samarbetar med polis och kronofogden. 

Bosättningar, oavsett om de består av tält, bilar eller husvagnar, omfattas inte 

av allemansrätten och är olagliga enligt brottsbalken, eftersom det är fråga 

om egenmäktigt förfarande. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 17 

augusti 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till gatu- och parkenhetens 

avdelningschef för gatu- och parkdrift att fatta beslut om att ansöka om 

särskild handräckning/avlägsnande hos kronofogdemyndigheten för otillåten 

bosättning. 

2. Delegationen gäller fram till och med den 30 september 2022. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 82 Dnr TN 1830601- 

Information - Utfall av upphandling om inre fastighetsskötsel 

Ärendebeskrivning 

Tony Gahm informerar i ärendet. 
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§ 83 Dnr TN 1830832- 

Information - Röd färg på cykelöverfarter 

Ärendebeskrivning 

Alexandra Trollberg och Martina Kleregård informerar i ärendet.  

Arbetsutskottet enas om att information i ärendet ska ges på tekniska 

nämndens sammanträde den 25 augusti 2022. 
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§ 84 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar hur ofta stadens stationära cykelpumpar 

utsätts för skadegörelse samt hur serviceschemat för pumparna ser ut. 

Linnea Viklund svarar att sedan den 1 maj 2022 har 16 cykelpumpar 

felanmälts. 

Tony Gahm svarar att förvaltningens produktionsenhet är ansvarig för 

tillsynen av cykelpumparna. Tillsyn sker minst en gång i månaden. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) har fått synpunkter på att gång- och cykelvägen 

längs Malmabergsgatan är avstängd, trots löfte om att den ska hållas öppen 

under pågående ledningsarbete. 

Linnea Viklund svarar att Mälarenergi ansvarar för projektet på 

Malmabergsgatan och att frågor om framkomligheten kan ställas till 

Mälarenergi. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar hur länge arbetet på gång- och 

cykelbanan Björnövägen/Kungsängsgatan, som sker i samband med 

byggnation av nytt polishus, ska pågå. Det är trångt att passera när man leder 

sin cykel. 

Linnea Viklund tar med sig frågan och återkommer med svar. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar om säkerheten på hundrastgården Önsta 

Gryta. Det nya staketet skulle kompletteras med kompostgaller, men det 

saknas hittills, så små hundar kommer igenom spjälorna i staketet. Den nya 

dörren skevar och kan inte stängas på rätt sätt och marken under den nya 

dörren har en grop så där kan små hundar krypa under och ta sig ut. 

Linnea Viklund och Tony Gahm svarar enheten för fastighetsskötsel, under 

fastighetsnämnden, ansvarar för hundrastgården och att synpunkterna 

kommer att överlämnas dit. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

13 (13) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2022-08-18 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 25 augusti 2022 

Beslut 

1.  Beredningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 25 augusti 2022. 

 

 


