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§ 1 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Mathias Mardani (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 2 Dnr TN 1811009- 

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärendena 1 - 11 är öppna för allmänheten. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Inga extraärenden anmäls från tekniska nämnden. 
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§ 3 Dnr TN 2022/00001-1.3.4 

Beslut - Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 8 

december 2023 läggs till handlingarna. 
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§ 4 Dnr TN 2023/00002-1.3.4 

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 20 januari 2023 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 20 januari 2023 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 20 januari 2023 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop. 
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§ 5 Dnr TN 2023/00003-1.3.4 

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handling: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från kommunstyrelsen – Motion från (L) om behov av ny 

detaljplan för Bäckby torg 

2. Remiss från kommunstyrelsen - Handlingsplan för masshantering 

Övriga handlingar 

3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2022, § 410 - Årsplan 

2023-2026 

4. Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2022, § 412 - Taxa för 

grävning och andra åtgärder i eller på allmän platsmark 

5. Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2022, § 413 - Avgifter för 

markupplåtelser på offentlig plats i Västerås stad 

6. Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2022, § 383 – Månadsrapport 

oktober 2022 för Västerås stad 

7. Kommunfullmäktiges beslut den 1 december 2022, § 432 - Beslut - 

Antagande av reglementen 

8. Kommunfullmäktiges beslut den 1 december 2022, § 435 - Svar på motion 

från (KD) om shuttletrafik mellan Västerås C och Finnslätten 

9. Skultuna kommundelsnämnds beslut den 14 december 2022, § 149 - 

Förändrad taxa för el-mack i Skultuna 

10. Kommunstyrelsens beslut den 14 december 2022, § 401 - Månadsrapport 

november 2022 för Västerås stad 

11. Kommunstyrelsens beslut den 14 december 2022, § 403 - Risk- och 

internkontrollplan - Gemensamma processer 2023 

12. Kommunstyrelsens beslut den 14 december 2022, § 406 - Tillsättning 

och entledigande av dataskyddsombud i Västerås stads samtliga nämnder 

och styrelser 

13. Kommunstyrelsens beslut den 14 december 2022, § 408 – 

Bullerkartläggning i Västerås 

14. Svar på e-förslag - Bygg ut Vallbyleden till 4 filer 
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15. Svar på e-förslag - Farthinder Väderleksgatan 

16. Svar på e-förslag - Belysning Talltorpsbacken 

17. Svar på e-förslag - Gång- och cykelväg längs Gotövägen 

18. Svar på e-förslag - Övergångsställe Stenby 

19. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 5 januari 2023 

20. Postlista för perioden 2022-11-28 – 2023-01-04 
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§ 6 Dnr TN 2021/00542-3.12.1 

Beslut - Provgropar förundersökning steg 1, Stora torget  

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att slutföra förundersökning 

steg 1. 

Ärendebeskrivning 

Det finns arkeologiska lämningar under torgen och de måste undersökas 

närmare för att utreda förutsättningarna för en ombyggnation av torgen. 

TN beslutade den 23 september 2021att genomföra förundersökning steg 1. 

Förundersökningen hann inte helt färdigställas före valet och TN valde att 

pausa projektet den 19 maj 2022.  

En färdigställd förundersökning är förutsättningen för alla typer av 

förändringar på torget, stora som små. 

Det som återstår av förundersökningen är att schakta och undersöka ett tiotal 

provgropar i gatan och parkeringsplatserna framför hotellet.  

Trafikmässigt så går det alltid att ta sig fram längs gatan under arbetet. 

Avstängningar sker runt några gropar i taget på gatan/parkeringen för att 

säkerställa framkomligheten under arbetets gång.   

Arbetet beräknas ta 1-2 veckor inom perioden mars-april 2023 och ryms 

inom redan godkänd anskaffning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att slutföra förundersökning 

steg 1. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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§ 7 Dnr TN 2022/00575-3.10.1 

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - Upphäv beslut 
om MM-åtgärder 

Beslut 

1. Nämndinitiativet bifalls inte. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig i enlighet med 

Moderaternas yrkande. 

 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 

 

Joakim Widell (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Kristdemokraterna var med och lade ett nämndinitiativ per den 25 augusti 

2022 om att upphäva beslut om MM åtgärder. Utifrån då rådande 

förutsättningar såg vi ett behov av en vidare diskussion kring frågan där alla 

parametrar kunde vägas in. Den återrapport som hänsyftades rapporterades 

och beslutades därefter per 1 september av kommunfullmäktige, därefter 

tillträde efter valet en ny majoritetskonstellation.  

Med bakgrund av det beslutet i kommunfullmäktige och den öppna och 

transparanta dialogen omkring MM-frågan i den nya Västeråsmajoriteten ser 

vi att det förslag till beslut som föreslås, att nämndinitiativet avslås, är ett väl 

avvägt beslut som vi står bakom. 

Ärendebeskrivning 

(M) och (KD) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Nämndinitiativ – 

Upphäv beslut om MM-åtgärder”, yrkat att tekniska nämnden upphäver 

beslut om MM-åtgärder vid byggnation. 

Av nämndinitiativet framgår att  

”Ett av mandatperiodens mest infekterade förslag har varit om Mobility 

managementåtgärder eller beteendepåverkan på västeråsare. På ett extra 

digitalt nämndmöte var majoriteten oeniga och förslag som lades vid sittande 

har föranlett vidare diskussioner som skapar osäkerhet rörande besluten in i 

framtiden.  

Med stor sannolikhet kommer den nya majoriteten upphäva beslutet och ge 

nya regler till byggherrar där bland annat en reduktion för samutnyttjande för 

verksamheter läggs med och som vi är positiva till.  
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För att vara tydliga och inte tillskapa extraarbete och kostnader för alla 

parter, byggherrar och kommun, som detta kan komma att innebära om 

beslutet inte upphävs föreslår vi att tekniska nämnden upphäver beslut om 

MM-åtgärder vid byggnation.” 

Nämndinitiativet har den 25 augusti 2022 §133 anmälts till tekniska 

nämnden för beredning.  

Beslutet som avses fattades på tekniska nämnden den 22 juni 2022, §131, 

dnr TN 2022/00234.   

Uppdraget om att genomlysa stadens mobilitetsåtgärder, den så kallade MM-

rabatten, återrapporterades till, och beslutades av, kommunfullmäktige den  

1 september 2022.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 9 

januari 2323, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet bifalls inte. 

Yrkanden 

Jenny Freed (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 

till beslut. 

Stefan Lindh (M) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Proposition 

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

nämndinitiativet. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

tekniska nämnden beslutar att avslå nämndinitiativet. 
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§ 8 Dnr TN 2022/00912-3.10.3 

Beslut - Uppdrag - Införande av sommarlovskort med fria resor 
för barn och unga 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att skyndsamt utreda 

införande av sommarlovskort. 

Markus Lindgren (MP) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande: 

Vi reserverar oss mot beslutet att utreda införandet av sommarlovskortet med 

fria resor. Det är oansvarigt med tanke på den dystra ekonomiska situationen 

för kollektivtrafiken. Dessutom finns ett mål om att öka 

självförsörjningsgraden för kollektivtrafiken. Detta innebär ett steg i fel 

riktning. 

 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 

 

Markus Lindgren (MP) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Miljöpartiet ser att åtgärder behöver vidtas för att göra kollektivtrafik till ett 

mer attraktivt alternativ i relation till privatbilism. I den meningen är 

förslagen från majoriteten välkomna. Dessvärre saknar förslagen helt och 

hållet trovärdiga förutsättningar för finansiering, varför Miljöpartiet ej kan 

delta i beslutet. 

 

Anna Östholm (L) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Det finns redan idag ett sommarlovskort som gäller för hela länet, 7-19 år. 

Det är ur hälsosynpunkt mycket bättre att ungdomar cyklar och går under 

sommaren. 

Ärendebeskrivning 

I Årsplan 2023, som antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2022, 

finns ett ”kollektivtrafikpaket” där nämnder kan söka medel för att 

genomföra politiskt angelägna satsningar. En av satsningarna som ingår i 

kollektivtrafikpaketet är att införa sommarlovskort med fria resor för barn 

och unga. 
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Tekniska nämnden är den nämnd som kan söka ur kollektivtrafikpaketet, då 

beställningen av både allmän och särskild kollektivtrafik ligger på nämndens 

ansvar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att skyndsamt utreda 

införande av sommarlovskort 

Yrkanden 

Jonas Larsson (M) yrkar avslag till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Jenny Freed (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 

till beslut. 

Proposition 

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

teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 9 Dnr TN 2022/00913-3.10.3 

Beslut - Uppdrag - Införande av pensionärskort med fria resor 
mellan klockan 10 och 15 på vardagar 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda införande av 

pensionärskort. 

Markus Lindgren (MP) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande: 

Vi reserverar oss mot beslutet att utreda införandet av ett pensionärskort med 

fria resor mellan 10 och 15 på vardagar. Det är oansvarigt med tanke på den 

dystra ekonomiska situationen för kollektivtrafiken. Dessutom finns ett mål 

om att öka självförsörjningsgraden för kollektivtrafiken. Detta innebär ett 

steg i fel riktning. 

 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 

 

Markus Lindgren (MP) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Miljöpartiet ser att åtgärder behöver vidtas för att göra kollektivtrafik till ett 

mer attraktivt alternativ i relation till privatbilism. I den meningen är 

förslagen från majoriteten välkomna. Dessvärre saknar förslagen helt och 

hållet trovärdiga förutsättningar för finansiering, varför Miljöpartiet ej kan 

delta i beslutet. 

 

Anna Östholm (L) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Liberalerna ser positivt på frågan om pensionärsbiljetter. Det bör däremot 

inte vara gratis. 

Ärendebeskrivning 

I Årsplan 2023, som antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2022, 

finns ett ”kollektivtrafikpaket” där nämnder kan söka medel för att 

genomföra politiskt angelägna satsningar. En av satsningarna som ingår i 

kollektivtrafikpaketet är att införa ett pensionärskort med fria resor i 

kollektivtrafiken mellan kl 10 och 15 på vardagar. 
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Tekniska nämnden är den nämnd som kan söka ur kollektivtrafikpaketet, då 

beställningen av både allmän och särskild kollektivtrafik ligger på nämndens 

ansvar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda införande av 

pensionärskort. 

Yrkanden 

Jonas Larsson (M) yrkar avslag till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Mathias Mardani (S) och Jenny Freed (S) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

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

teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 10 Dnr TN 2022/00914-3.10.3 

Beslut - Uppdrag - Införande av fria resor för personer i daglig 
verksamhet 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda införande av fria 

resor för personer i daglig verksamhet. 

Markus Lindgren (MP) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande: 

Vi reserverar oss mot beslutet att utreda införandet av fria resor för personer 

i daglig verksamhet. Det är oansvarigt med tanke på den dystra ekonomiska 

situationen för kollektivtrafiken. Dessutom finns ett mål om att öka 

självförsörjningsgraden för kollektivtrafiken. Detta innebär ett steg i fel 

riktning. 

 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 

 

Markus Lindgren (MP) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Miljöpartiet ser att åtgärder behöver vidtas för att göra kollektivtrafik till ett 

mer attraktivt alternativ i relation till privatbilism. I den meningen är 

förslagen från majoriteten välkomna. Dessvärre saknar förslagen helt och 

hållet trovärdiga förutsättningar för finansiering, varför Miljöpartiet ej kan 

delta i beslutet. 

 

Anna Östholm (L) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Det är viktigt att personer i daglig verksamhet får känna sig sedda, viktiga 

och behövda. Ett annat sätt att förbättra för dessa personer är att höja 

ersättningen per dag med kostnaden för kollektivtrafiken. 

Ärendebeskrivning 

I Årsplan 2023, som antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2022, 

finns ett ”kollektivtrafikpaket” där nämnder kan söka medel för att 

genomföra politiskt angelägna satsningar. En av satsningarna som ingår i 

kollektivtrafikpaketet är att införa fria resor i kollektivtrafiken för personer 

inom daglig verksamhet. 
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Tekniska nämnden är den nämnd som kan söka ur kollektivtrafikpaketet, då 

beställningen av både allmän och särskild kollektivtrafik ligger på nämndens 

ansvar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda införande av fria 

resor för personer i daglig verksamhet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Jonas Larsson (M) yrkar avslag till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Proposition 

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

teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 11 Dnr TN 2022/00781-3.10.3 

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (SD) - Inför fria bussresor för 
personer bosatta i Västerås som omfattas av LSS 

Beslut 

1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande: 

Vi reserverar oss till förmån för avslag till nämndinitiativet. Att införa fria 

bussresor för personer som omfattas av LSS vore oansvarigt med tanke på 

den dystra ekonomiska situationen för kollektivtrafiken. Dessutom finns ett 

mål om att öka självförsörjningsgraden för kollektivtrafiken. Detta innebär 

ett steg i fel riktning. 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ med rubriken 

Nämndinitiativ från (SD) - Inför fria bussresor för personer bosatta i 

Västerås som omfattas av LSS. 

Nämndinitiativet har vid sammanträde i oktober 2022 anmälts till tekniska 

nämnden för beredning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet behandlas 

inom ramen för redan pågående ärende. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 22 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende. 

Yrkanden 

Jonas Larsson (M) yrkar avslag på nämndinitiativet. 

Jenny Freed (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 

till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; att nämndinitiativet 

ska avslås och att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för redan 

pågående ärende. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

tekniska nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen 

för redan pågående ärende. 
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§ 12 Dnr TN 2022/00766-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (MP) om en 
kommunövergripande cykelstrategi 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Jonas Larsson (M), Stefan Lindh (M), Alexandra Andersson (M) och Mikael 

Pettersson (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Vi från M är visserligen positiva till att Västerås ska bli en bättre cykelstad 

men vi vill prioritera en stad för alla transportslag. Att i dagens läge lägga en 

halv miljard specifikt på att utöka cykelbanor och cykelöverfarter i Västerås 

inte är en rimlig prioritering. Dessutom är det tveksamt om det verkligen 

efterfrågas ett cykelparkeringshus vid stationen. 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit en motion från (MP) om en 

kommunövergripande cykelstrategi. Motionärerna menar att cykeln 

prioriteras för lågt i staden i såväl beslut som gatuutrymmet. Motionären ser 

behov av satsningar för att dels komma ikapp med befintlig underhållsskuld 

och dels på satsningar på ny cykelinfrastruktur och yrkar på följande: 

- att en kommunövergripande cykelstrategi tas fram. 

- att den totala kostnaden för underhållsskulden och föreslagna 

cykelsatsningar utreds och att förslag för finansiering, medelst kommunala 

och sökbara statliga medel, av detta presenteras. 

- att budgetutrymme i kommande årsplaner skapas för att omhänderta 

kommande drift- och investeringsekonomiska konsekvenser av den 

kommunövergripande cykelstrategin. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Jenny Freed (S) och Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se 
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§ 13 Dnr TN 2022/00765-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (MP) om en Vasagata utan 
motortrafik 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Jonas Larsson (M), Stefan Lindh (M), Alexandra Andersson (M) och Mikael 

Pettersson (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Vi stödjer inriktningen för punkt 1 i motionen, men skulle vilja begränsa 

avstängningen till sommarmånaderna juni-augusti, dels för att vi tror att det 

är då den största efterfrågan finns från befolkningen att kunna nyttja gatan 

och dels för att underlätta anpassningen till en sommartidtabell. 

 

Markus Lindgren (MP) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Under sommaren 2022 genomförde Västerås stad renoveringar av Vasagatan 

och vägen klädes i en grön plastgräsmatta och motortrafiken leddes om. 

Reaktionerna från västeråsarna var till tydlig majoritet positiv. 

Näringsidkarna som är verksamma längs gatan ökade sin omsättning, 

restaurangbesöken gick upp och fler västeråsare sökte sig till centrum. 

Miljöpartiet tycker att det alltid borde vara på det sättet – för luftkvalitén, 

klimatet och ett levande city. 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit en motion från (MP) om en 

Vasagatan utan motortrafik, i form av en gågata. Motionärerna ser positiva 

effekter av att Vasagatan under ombyggnation under 2022 varit avstängd för 

fordonstrafik och yrkar på följande: 

- att Vasagatan från Igors ingång till korsningen mellan Vasagatan och Stora 

gatan görs om till en sommargågata fri från motortrafik från maj till 

september.  

- att Västerås stad utreder möjligheten att göra om Vasagatan till en 

permanent gågata året runt. 

- att Västerås stad utreder möjligheten att leda om busstrafiken som går på 

den tilltänkta sommargågatan/gågatan till Domkyrkoesplanaden eller annan 

lämplig och citynära väg. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Yrkanden 

Markus Lindgren (MP och Mathias Mardani (S) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se 
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§ 14 Dnr TN 2022/00756-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om promenadstråk längs 
Svartån 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Jonas Larsson (M), Stefan Lindh (M), Alexandra Andersson (M) och Mikael 

Pettersson (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Stråket längs Svartån är en potentiellt stor resurs för Västerås som 

rekreationsområde och frågan måste därför hållas levande och kontinuerligt 

bevakas. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) har inkommit med en motion i vilken motionärerna 

föreslår att: 

1. förslag tas fram på hur det kan skapas en promenadväg längs Svartån 

mellan Västerås och Skultuna.  

2. stadens mark längs Svartån mellan Vallbybron och Mälaren klassas som 

parkmark och upprustas med parkbänkar och belysning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 16 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr TN 2022/00767-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (MP) om bättre kollektivtrafik 
på landsbygden 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit en motion från (MP) om 

bättre kollektivtrafik på landsbygden. 

Motionären yrkar att Teknik- och fastighetsförvaltningen, i samverkan med 

Barn- och utbildningsförvaltningen, får i uppdrag att utreda samordning 

mellan skolskjutsarna och den allmänna kollektivtrafiken. Detta för att öka 

kollektivtrafikutbudet på landsbygden och möjliggöra för flera att kunna åka 

med bussen. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, byggnadsnämnden, 

grundskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd för yttrande. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 

januari 2323, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Karl-Erik Andersson (C) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr TN 2022/00754-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (MP) om sopsaltning av gång- 
och cykelvägnät 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med följande 

tillägg: 

Att premiera gång- och cykeltrafik, även till och från kollektivtrafiken, är 

viktigt och går helt i linje med tekniska nämndens klimat- och 

trygghetssatsningar. Att arbeta för att förflytta större del av resorna från bil 

till gång-, cykel- och kollektivtrafik är också ett arbete för en bättre 

folkhälsa.  

Idag är det fler kvinnor än män som väljer att transportera sig via gång-, 

cykel- och kollektivtrafik. Det innebär att en satsning på våra gång- och 

cykelbanor, också är en jämställdhetssatsning och en satsning på våra äldre, 

våra barn och våra kvinnor och föräldrar som t.ex. är ute och går med 

barnvagn.  

Därför är tekniska nämnden positiva till att sopsalta våra gång- och 

cykelbanor enligt motionärens förslag. Kostnaderna är dock stora och 

utrymme finns idag inte i tekniska nämnden för att ändra snöröjningssätt. 

Men under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om sopsaltning och 

även skjuter till medel till tekniska nämnden för utförandet, så ser vi fram 

emot en kvalitetshöjning av snöröjningen på huvudstråken av stadens gång- 

och cykelbanor. 

Reservation 

Jonas Larsson (M), Stefan Lindh (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla 

Jenny Freeds (S) tilläggsyrkande. 

 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 

 

Jonas Larsson (M), Stefan Lindh (M), Alexandra Andersson (M) och Mikael 

Pettersson (M) lämnar särskilt yttrande till beslutet som helhet enligt 

följande: 

Tekniska nämnden har genomfört ett flerårigt test med sopsaltning av vissa 

utvalda sträckor och det visade sig att kostnaderna var mycket höga, och att 

det inte gav en märkbar minskning av antalet olyckor. Så sammantaget 

kostade detta med sopsaltning mer än det smakade. 
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Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet föreslår i en motion att sopsaltning ska genomföras vintertid på 

kommunens vanligaste stråk för gång och cykel, samt att budgetmedel 

avsätts till tekniska nämnden för att kunna genomföra sopsaltning utan att 

det sker på bekostnad av annat underhåll av cykelinfrastruktur. 

Kommunstyrelsen har skickat ut motionen på remiss till berörda nämnder. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 

december 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Jenny Freed (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 

till beslut med följande tillägg: 

Att premiera gång- och cykeltrafik, även till och från kollektivtrafiken, är 

viktigt och går helt i linje med tekniska nämndens klimat- och 

trygghetssatsningar. Att arbeta för att förflytta större del av resorna från bil 

till gång-, cykel- och kollektivtrafik är också ett arbete för en bättre 

folkhälsa.  

Idag är det fler kvinnor än män som väljer att transportera sig via gång-, 

cykel- och kollektivtrafik. Det innebär att en satsning på våra gång- och 

cykelbanor, också är en jämställdhetssatsning och en satsning på våra äldre, 

våra barn och våra kvinnor och föräldrar som t.ex. är ute och går med 

barnvagn.  

Därför är tekniska nämnden positiva till att sopsalta våra gång- och 

cykelbanor enligt motionärens förslag. Kostnaderna är dock stora och 

utrymme finns idag inte i tekniska nämnden för att ändra snöröjningssätt. 

Men under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om sopsaltning och 

även skjuter till medel till tekniska nämnden för utförandet, så ser vi fram 

emot en kvalitetshöjning av snöröjningen på huvudstråken av stadens gång- 

och cykelbanor. 

Stefan Lindh (M) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 

till beslut samt avslag till Jenny Freeds (S) tilläggsyrkande. 

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut samt bifall till Jenny Freeds (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut och teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut med Jenny Freeds (S) 

tilläggsyrkande. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 

beslutar bifalla teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut med 

Jenny Freeds (S) tilläggsyrkande. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr TN 2022/00853-1.7.1 

Beslut - Yttrande över drönarverksamhet inom Västerås stad 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har från byggnadsnämnden mottagit remissen 

Drönarverksamhet inom Västerås stad. 

Remissens syfte är att informera om och att få in synpunkter på den 

organisation och den ansvarsfördelning som föreslås, samt om det beslut 

som föreslås till kommunfullmäktige. Syftet är också att få in information 

om de verksamheter i Västerås stad som planerar bedriva eller påbörja 

drönarverksamhet inom några år. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 

januari 2023, 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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§ 18 Dnr TN 2022/00761-1.4.2 

Beslut - Verksamhetsplan inklusive styrkort samt 
internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Förslag till verksamhetsplan 2023 godkänns.  

2. Förslag till internkontrollplan 2023 godkänns. 

Reservation 

Jonas Larsson (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig enligt följande: 

Det ekonomiska läget är förnärvarande svårt, och tekniska nämnden har ett 

ansträngt läge och behöver extra tillskott, inte minst för att klara av att 

upprätthålla underhållet av gator och vägar. Vi reserverar oss därför mot 

punkt 10, Verksamhetsplan 2023 för tekniska nämnden. 

Vi reserverar oss till förmån för Moderaternas budgetförslag i 

Kommunfullmäktige som har en budgetram på 668,3 miljoner kr för 

tekniska nämnden, och innehåller en engångssatsning på ökat underhåll på 

100 miljoner kr. Den moderata budgeten innehåller också medel för att satsa 

på Bruksleden, påbörja planeringen av ett promenadstråk längs Svartån, samt 

att skapa en hundrastgård i de östra stadsdelarna. 

I dagens kärva ekonomiska läge är det inte heller försvarbart att upprätthålla 

en så hög investeringsnivå, utan det är nu läge att minska ner 

investeringstakten, och sänka kapitalkostnaderna. Vi reserverar oss därför 

också mot Investeringsplan 2023 i bilaga 2. I den moderata budgeten 

upprätthålls dock fortsatt samma nivå på investeringar i gatuunderhåll som i 

majoritetens förslag. 

 

Markus Lindgren (MP) reserverar sig enligt följande: 

Majoriteten har en hysteriskt underfinansierad budget som Miljöpartiet 

omöjligen kan stå bakom. Det tydligaste exemplet är kollektivtrafiken, där 

regionen flaggar för kostnadsökningar på 72 miljoner kronor men 

majoriteten tillskjuter 10 miljoner kronor. Miljöpartiet vill genomföra riktiga 

satsningar på hållbart resande och prioriterade därför att förstärka nämndens 

ram med nära på 100 miljoner kronor mer än majoriteten. Nu ser vi istället 

svart på vitt hålen i majoritetens budget. 

 

Särskilt yttrande 

Alexandra Andersson (M) och Mikael Pettersson (M) lämnar särskilt 

yttrande i enlighet med Moderaternas reservation. 
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Anna Östholm (L) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Verksamhetsplanen är underfinansierad och det finns en betydande risk för 

att detta kan komma att påverka samtliga västeråsare negativt i form av 

minskad trivsel, minskad trygghetskänsla och sämre vägunderlag på gång- 

och cykelvägar samt bilvägar. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen (VP) utgör underlag för planering av verksamhetsåret 

och följs upp under 2023 i två delårsrapporter (30 april och 31 augusti) och i 

årsuppföljning (verksamhetsberättelse 2023). Utgångspunkten för VP är 

verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges Årsplan 2023. 

Utifrån årsplanen gör nämnden en verksamhetsplan som beskriver nämndens 

verksamhetsplanering för kommande år för att nå fastställda mål och 

uppdrag i årsplanen samt nämndens styrkort och följekort.  

Nämndens verksamhetsplan innehåller även en internkontrollplan enligt 

fastställd riktlinje.      

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 

november 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslag till verksamhetsplan 2023 godkänns.  

2. Förslag till internkontrollplan 2023 godkänns. 

Yrkanden 

Jonas Larsson (M) yrkar avslag på teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut till förmån för Moderaternas budgetförslag som lagts i 

Kommunfullmäktige. 

Markus Lindgren (MP) yrkar avslag på teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut till förmån för Miljöpartiets budgetförslag som lagts i 

Kommunfullmäktige. 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Proposition 

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

teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr TN 1832342- 

Information - Årsbokslut 2022 för tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 

Caroline Bärzén informerar i ärendet. 
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§ 20 Dnr TN 2021/00700-3.12.5 

Information - Avrapportering av arbetsprogram för 
asfaltbeläggningar 2022-2024 

Ärendebeskrivning 

Claes Pohlman informerar i ärendet. 
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§ 21 Dnr TN 1831780- 

Information - Belysning 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar i ärendet. 
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§ 22 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar om tekniska nämndens kommande workshop och 

nämndsammanträde i Kungsörstorp den 20-21 februari 2023. 
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§ 23 Dnr TN 1832341- 

Information - Stadens arbete med krishantering och 
kontinuitetsplanering  

Ärendebeskrivning 

Johan Ahlström och Sandra Johansson informerar i ärendet. 
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§ 24 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Karl-Erik Andersson (C) frågar om orsaken till att arbetet vid 

Korsängsmotet/Malmabergsgatan hållit på så länge. 

Linnea Viklund svarar att Mälarenergi genomför ett omfattande 

ledningsarbete på platsen och att de, förutom att genomföra själva arbetet, 

också måste säkerställa framkomlighet på platsen.  

 

Chatarina Ståhl (S) frågar om den planerade byggnationen av högstadieskola 

vid Bryggargården. Är frågan om parkeringsplatser löst? 

Hans Näslund svarar att det pågående detaljplanearbetet har stannat av då 

frågan om parkering i området ej har lösts än. 

 

 


