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§ 93 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Anna Östholm (L) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 94 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Ärende 1- 7 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen och arbetsutskottet:  

Ulf Jansson (C) anmäler ärende om gång- och cykelväg i Dingtuna och brev 

om skogsskötsel på Önsta Gryta. 

 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden: 

Ulf Jansson (C) anmäler fråga om möjligheten för personer med full 

sjukersättning att åka buss på seniorbiljett. 

Pauline Sturesson (KD) anmäler fråga om ändhållplats vid Hammarby. 

Anna Östholm (L) anmäler fråga om planerade cirkulationsplatser och fråga 

om skötsel av lekplatser. 

Stefan Lindh (M) anmäler fråga från medborgare om begäran av att få ut 

handling i upphandlingsärende. 

Mikael Vilbaste (MP) anmäler fråga om grusupptagning på cykelvägar. 

Solveig Nygren (M) anmäler fråga om 80 centimeters höjd på häckar vid 

utfarter.  
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§ 95 Dnr TN 2018/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden den 2, 8 

och 25 maj läggs till handlingarna.  
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§ 96 Dnr TN 2018/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 11 juni 2018 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 11 juni 2018 över delegationsbeslut från transport- och 

myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 11 juni 2018 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 97 Dnr TN 2018/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Samrådsremiss från Stadsbyggnadsförvaltningen - Detaljplan för del av 

Västerås 2:67, Östra Bäckby, Dp1848 - Dnr TN 2018/00308   

2. Samrådsremiss från Stadsbyggnadsförvaltningen - Detaljplan för Lodjuret 

4 m fl, Skallberget, Västerås - Dnr TN 2018/00300 

Övriga handlingar 

3. Protokollsutdrag från nämnden för idrott och friluftsliv:s sammanträde den 

24 april 2018, § 63 – Beslut – Yttrande över faunapassage vid Turbinbron – 

Dnr TN 20184/00325 

4. Protokollsutdrag från grundskolenämndens sammanträde den 24 april 

2018, § 100 – Yttrande över handlingsplan för lekplatser - Dnr TN 

2017/00871 

5. Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 26 april 2018, 

§ 113 – Yttrande över handlingsplan för lekplatser - Dnr TN 2017/00871 

6. Protokollsutdrag från byggnadsnämndens sammanträde den 26 april 2018, 

§ 86 – Yttrande över handlingsplan för lekplatser - Dnr TN 2017/00871 

7. Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 27 april 2018, 

§ 86 – Yttrande över handlingsplan för lekplatser - Dnr TN 2017/00871 

8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 

2018, § 110 – Beslut – Finanspolicy för Västerås kommunkoncern - Dnr TN 

2018/xxxxx 

9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april, § 

122 - Beslut – Svar på motion från (V) om toaletter vid våra större lekplatser 

– Dnr TN 2017/00688 

10. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 

2018, § 123 - Beslut – Svar på motion från (M) om åtgärder för att minska 

trafikkaoset på Erikslund – Dnr TN 2017/00689 

11. Meddelande från Baggbolaget om naturvårdsbränning cirka 7 km sydväst 

om Virsbo – Dnr TN 2018/xxxx 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

10 (34) 
Tekniska nämnden 2018-06-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

12. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 

2018, § 147 - Beslut – Motion från Moderaterna om kombinationsbiljett för 

tågpendlare som behöver parkering - Dnr TN 2017/00935 

13. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 28 maj 2018. 

14. Postlista för perioden 2018-05-15 - 2018-06-11   
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§ 98 Dnr TN 2015/01177-003 

Handlingsplan för Västerås stads parker 

Beslut 

1. Handlingsplan för Västerås stads parker antas, med tillägget att följande 

mening på sidan 20 i handlingsplanen behålls: För att tillgodose 

närrekreation och parktillgång i de nya stadsdelarna måste planering för 

offentliga platser, parker, lekplatser och gröna ytor med plats för lek och 

aktivitet tas med tidigt i planeringen.  

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för Västerås parker är framtagen med syfte att ge vägledning i 

arbetet med Västerås stads parker. Planen ska fungera som ett arbetsverktyg 

för teknik- och fastighetsförvaltningens park- och naturenhet vid utveckling 

av stadens parker och planering av parkinvesteringar. Den ska hjälpa enheten 

att prioritera hur investeringsresurserna bör fördelas. Planen innehåller inget 

ställningstagande avseende tidsplan eller budget. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Handlingsplan för Västerås stads parker antas.  

Yrkanden 

Mikael Vilbaste (MP) yrkar att meningen på sidan 20 i handlingsplanen, som 

förvaltningen efter remissrunda föreslagit ska styrkas, ska behållas. 

Meningen lyder "För att tillgodose närrekreation och parktillgång i de nya 

stadsdelarna måste planering för offentliga platser, parker, lekplatser och 

gröna ytor med plats för lek och aktivitet tas med tidigt i planeringen." 

Solveig Nygren (M), Jan van der Horst (S) och Anna Östholm (L) yrkar 

bifall till Mikael Vilbastes (MP) yrkande.  
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§ 99 Dnr TN 2018/00260-3.11.1 

Svar på nämndinitiativ om att söka medel för stadsgrönska 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med arbetet 

med ansökningar till Boverkets bidrag för grönare städer.  

Ärendebeskrivning 

Den 17 april 2017, § 73, lämnades nämndinitiativ om att söka medel hos 

Boverket för stadsgrönska in till tekniska nämnden. 

Syftet med bidraget är att skapa hälsosammare städer och bättre bebyggd 

miljö.  

Regeringens satsning ska främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i 

urbana miljöer. Syftet är att utveckla städer till gröna och hälsosamma 

platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Kommuner kan få bidrag för att planera och genomföra projekt som innebär 

att ett nytt område med stadsgrönska anläggs eller ett befintligt område med 

stadsgrönska utvecklas. Bidraget kan sökas för högst 50% av kostnaden. 

Ansökan ska ha inkommit till Boverket senast 14 september 2018.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 maj 

2018, lämnat förslag till beslut:   

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med arbetet 

med ansökningar till Boverkets bidrag för grönare städer.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

13 (34) 
Tekniska nämnden 2018-06-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr TN 2018/00273-2.6.1 

Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenad - Faunapassage 
och kajmursrenovering vid Turbinbron 

Beslut 

1. Anbud antas från NCC. 

2. Tekniska nämnden delegerar till teknik- och fastighetsförvaltningens 

direktör att teckna kontrakt. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Stefan Lindh (M), Solveig Nygren (M) och Anna Östholm (L) deltar ej i 

beslutet.  

Ärendebeskrivning 

Isak Josefsson redogör för upphandling av entreprenör för faunapassage och 

kajmursrenovering vid Turbinbron. Ett anbud har inkommit. Anbudsgivaren 

uppfyller kvalificering av anbudsgivare och anbud. 

Efter genomförd utvärdering lämnar teknik- och fastighetsförvaltningen 

följande förslag till beslut: 

1. Anbud antas från anbudsgivare nr 1. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegerar till teknik- och 

fastighetsförvaltningens direktör att teckna kontrakt. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:35-14:55 
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§ 101 Dnr TN 2018/00288-2.5.0 

Delårsrapport 1 2018 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Delårsrapport 1 2018 för tekniska nämnden godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens utfall per den 30/4 uppgår till 137,8 mnkr, vilket innebär 

10,0 mnkr lägre kostnad jämfört med periodens budget om 147,9 mnkr. De 

flesta delverksamheter redovisar överskott mot periodbudgeten, p.g.a. att 

många är säsongsvarierande. Kostnader för beläggningar och beläggnings-

underhåll redovisar t.ex. ett periodöverskott på 4,0 mnkr eftersom mycket 

arbete utförs under den snöfria delen av säsongen. 

Kollektivtrafikens kostnad var 1,4 mnkr lägre än budget, främst p.g.a. att det 

i budget finns utrymme för beställning av mer trafik under sommar och höst. 

Vinterväghållningen följer i stort sett periodbudget. Under första tertialet har 

ett mindre överskott uppstått p.g.a. personalvakanser. Utrymmet kommer att 

användas för beläggningsreparationer.  

Tekniska nämnden redovisar en i jämförelse med budget oförändrad helårs-

prognos vid tertial 1.     

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Delårsrapport 1 2018 för tekniska nämnden godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 102 Dnr TN 1816737- 

Yttrande över motion från (V) om cykelservicestation - 
Beredning 

Beslut 

1. Beredningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden bereder ärendet Yttrande över motion från (V) om 

cykelservicestation.  
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§ 103 Dnr TN 2018/00179-1.7.1 

Yttrande över motion från (V) om feministisk stadsplanering 

Beslut 

1. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet (V) har den 8 mars 2018 lämnat in en motion om feministisk 

stadsplanering, där kommunfullmäktige föreslås besluta: 

- att berörda nämnder får i uppdrag att utvärdera tidigare arbeten och studier 

i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering. 

- att berörda nämnder tar fram en checklista  med tydliga jämställdhetsmål. 

- att berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning 

av nya torg, platser, gator och områden. 

- att kulturnämnden utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig 

konstnärlig utsmyckning. 

Stadsledningskontoret har den 13 mars 2018 remitterat motionen till 

kulturnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. 

Yttrande 

Enligt motionen är det vanligt att den fysiska planeringen och 

markanvändningen i högre utsträckning svarar mot mäns behov än mot 

kvinnors. Därför anses det som viktiga frågor för vem vi bygger och planerar 

för och på vilket sätt det sker. Vems kunskaper vinner legitimitet och vems 

ger insyn och möjlighet att påverka? 

Då Västerås stad har arbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv vill motionen 

att ett jämställdhets perspektiv ska genomsyra allt inom stadsplanering. Det 

kan tex gälla grönområden, ljussättning och offentlig konst. 

Inom förvaltningen tas hänsyn till olika grupper i all planering och 

investering av offentliga ytor. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga bland 

många andra när man planerar en attraktiv, trygg och säker stad. Andra 

grupper som är viktiga att ta hänsyn till är t ex barn, ungdomar och personer 

med olika funktionshinder. Alla dessa grupper och många andra tar del av 

utvecklingen av staden på det ytor som tekniska nämnden ansvarar för. Det 

är dock viktigt att en av dessa perspektiv inte får övertag över övriga utan 

alla måste få vara med och påverka. Idag utförs detta hela tiden inom 

förvaltningens arbete. Jämställdhetsfrågan finns således redan med i det 

allmänna arbetet och kan t ex ses i hur förvaltningen jobbat med gröna 

områden och kollektivtrafik. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr TN 2018/00255-1.7.1 

Yttrande över motion från (L) om att möjliggöra byggnation av 
fotbollshall inomhus 

Beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

(L) har inkommit med en motion om att etablera en inomhushall eller en så 

kallade Air Dome i Västerås för att möjliggöra för fler fotbollsspelande 

ungdomar att träna även vintertid. Motionären framför att det för närvarande 

finns endast en inomhushall men den är väldigt uppbokad och håller endast 

måtten av en liten 9-mannaplan.  

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. 

Motionären yrkar: 

- att ge idrottsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor 

som är lämpliga att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alt 

fotbollshall i plåt. 

- att ge fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en dialog med Västerås 

Fotball Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en 

Air Dome alternativt fotbollshall i plåt. 

Yttrande 

Om motionen tillstyrks vill tekniska nämnden framföra att det är av vikt att 

lokaliseringen av fotbollshall sker i ett kommunikationsvänligt läge.  

Det bör vara lätt för ungdomar att själva ta sig dit med cykel eller 

kollektivtrafik.  

För parkeringsplatser för bilar och cyklar finns antagna parkeringsriktlinjer, 

vilka kan komma att påverka möjliga förslag för lokalisering.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2018, lämnat förslag till beslut:  

1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 105 Dnr TN 2018/00238-1.7.1 

Yttrande över revisionsrapport 2017:9 - Granskning av nämnders 
och styrelsers protokoll   

Beslut 

1. Yttrandet över revisionsrapporten godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer. 

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen uppdras att följa stadslednings-

kontorets bestämmelser och vägledningar, efter bearbetning utifrån 

revisionsrapportens rekommendationer, i styrdokument för ärendeprocessen.  

Ärendebeskrivning 

Västerås stads revisorer har fastställt revisionsrapporten Gransking av 

nämnders och styrelsers protokoll – 2017:9 - där samtliga nämnder och 

styrelser, utom överförmyndarnämnden, granskats utifrån ett 

medborgarperspektiv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

nämnders och styrelsers protokoll ger kommuninvånarna en tillfredsställande 

möjlighet till insyn och information. Granskningen baseras på 

dokumentstudier av protokoll från sammanträden under år 2017. EY har på 

uppdrag genomfört granskningen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet över revisionsrapporten godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer. 

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen uppdras att följa 

stadsledningskontorets bestämmelser och vägledningar, efter bearbetning 

utifrån revisionsrapportens rekommendationer, i styrdokument för 

ärendeprocessen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Västerås stads revisorer 
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§ 106 Dnr TN 2018/00200-1.7.1 

Yttrande över Västerås stads handlingsplan för yt- och 
grundvatten 2018-2021 med utblick mot 2027 

Beslut 

1. Yttrande över Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2018–

2021 med utblick mot 2027 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

”Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2018–2021 med 

utblick mot 2027” är en revidering av ”Västerås stads vattenplan 2012–

2021” från 2012. Revideringen har skett med anledning av 

Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram, och har också gjort det möjligt att 

föra in aktuella frågor och införa nya och omarbetade åtgärder. 

Syftet med handlingsplanen är att kommunen ska nå de miljökvalitetsnormer 

som har fastställts för kommunens yt- och grundvatten. Den vilar på de 

nationella miljökvalitetsmålen (i synnerhet dem som rör vatten), samt på 

Ramdirektivet för vatten, och planen från 2012 togs fram som följd av mål 

och åtgärder i Miljöprogrammet från 2005. 

I den reviderade vattenplanen görs en uppföljning av mål och åtgärder från 

2012 års vattenplan. 

Planen redogör för kommunens roll i vattenarbetet - i planering, förvaltning, 

upphandling och tekniska verksamheter samt för kommunens roll som 

tillsynsmyndighet. Det finns också en beskrivning av vattenplanens roll i 

förhållande till andra strategiska dokument, samt hur man i organisationen 

arbetar med vattenfrågor. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrande över Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2018–

2021 med utblick mot 2027 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 107 Dnr TN 2018/00372-3.12.1 

Övertagande av vägarna 527, 534, 535, 537 och 538 från 
Trafikverket 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning inför beslut på tekniska 

nämndens sammanträde den 28 augusti 2018.  

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprättat förslag till avtal för förändrat väghållaransvar för: 

-Del av väg 527 Tidövägen, mellan korsningen med väg 537 och cykelvägen 

vid Johannisbergs flygplats.   

-Hela väg 537 Johannisbergsvägen, vägförändringen kommer att ske i två 

etapper, se beskrivning nedan.  

-Del av väg 535 från fastighet Västerås Gotö 1:2 till och med vändplan vid 

Västerås Barkarö Prästgård 1:5.  

-Hela väg 534 Kyrkvägen. 

-Hela väg 538 till Barkarö. 

Väghållaransvaret föreslås övergå från Trafikverket till Västerås stad. 

Genom att ta över väghållaransvaret får kommunen full rådighet över 

vägarnas utformning och skötsel. 

När det gäller väg 537 föreslås vägförändringen att ske i två etapper. 

Väghållaransvaret för del 1, mellan korsningen med väg 527 och väg 538 

inklusive busshållplatsen söder om korsningen kommer att övergå till 

kommunen i samtidigt som övriga vägar enligt ovan. Väghållaransvaret för 

del 2, från korsningen med 538 och hela vägen ut till Gångholmen övergår 

till kommunen när den planerade cykelbanan mellan korsningen med 538 

och Tidö Lindö är slutbesiktad. Då övergår även den nybyggda gång- och 

cykelvägen till kommunen. Förändringen av väghållaransvaret för del 2 

kommer att hanteras i vägplanen för gång- och cykelvägen.       

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 maj 

2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslaget till avtal om ändrat väghållarskap för vägarna 527, 534, 535, 537 

och 538 godkänns. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktören att underteckna avtalet.  

Yrkanden 

Solveig Nygren (M) yrkar att ärendet återremitteras och återkommer när 

driftkostnaden för vägarna är känd.  
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§ 108 Dnr TN 2018/00290-3.12.1 

Skiss för Kopparbergsvägen, etapp 3, delen Knutsgatan-Stora 
Gatan - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om och visar skiss på Kopparbergsvägen,      

etapp 3, delen Knutsgatan-Stora Gatan.  
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§ 109 Dnr TN 1816484- 

Stora torget - Information 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund och Linnea Viklund informerar om Stora torget.  
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§ 110 Dnr TN 1816485- 

Evenemang sommaren 2018 - Information 

Ärendebeskrivning 

Milena Milenkovic informerar om evenemang sommaren 2018. Bland annat 

anordnas skatesommarskola på Lögarängen, ActionRun, italiensk 

matmarknad, lyskväll, parkteater och vegfest. 

Cityfestivalen äger rum den 28-30 juni. Teknik- och fastighetsförvaltningen 

ser till att avspärrningar, renhållning, skyltning och trafikplanering fungerar. 

Summer Meet äger rum den 5-7 juli. Även här ansvara förvaltningen för 

trafikplanering, skyltning renhållning och information till boende. I år 

lanseras en ny hemsida med information till besökande och boende, där det 

bland annat går att följa trafiksituationen under evenemangsdagarna. 

Informationen kommer även att ges via app. 

Lars Wiberg informerar om sommarbio på Lögarängen med start den 25 

augusti.  
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§ 111 Dnr TN 1816486- 

Projekt Lögarängen - Information 

Ärendebeskrivning 

Johannes Cattani informerar om övergripande program för Lögarängen och 

redovisar resultat från genomförd invånardialog. Programmet kommer att till 

stor del bygga på invånardialogen där allmänheten har fått svara på följande 

frågor: 

Vad vill du kunna göra på Lögarängen i framtiden? 

Hur kan området bli mer attraktivt för dig? 

Över 600 personer har deltagit och cirka 1750 synpunkter har kommit in. 

Förvaltningen har också hållit i en särskild workshop för ungdomar. 

Programmet planeras vara färdigt under 2018.  
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§ 112 Dnr TN 1816487- 

Uppföljning Digibike - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om uppföljningen av Digibike. Cyklarna har 

spridit ut sig över hela staden. Uthyrningen av cyklar är som väntat säsongs- 

och väderberoende, Digibike hade cirka 3000 uthyrningar under maj månad i 

år. Verksamheten har fått in få klagomål, mest om skicket på cyklarna. Fem 

stycken cyklar har vandaliserats.  

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 17:10-17:20 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

28 (34) 
Tekniska nämnden 2018-06-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr TN 2018/00256-1.7.1 

Yttrande över motion från (V) om cykelservicestation 

Beslut 

1. Följande yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen: Vi 

delar motionärens positiva syn på cyklismen men anser att det inte får 

konkurrera med cykelreparationsföretag. 

Särskilt yttrande 

Sture Larsson (L), Cassandra Romo (M) och Carl-Johan Aberger (M) lämnar 

särskilt yttrande enligt Anna Östholms (L), Stefan Lindhs (M) och Solveig 

Nygrens (M) förslag. 

Ann-Christine Alkazhami (S), Ali Khatab (MP), Adam Pettersson (C), 

Pauline Sturesson (KD)lämnar särskilt yttrande enligt ordförandens, Ulf 

Janssons (C), Jan van der Horsts (S) och Mikael Vilbastes (MP) förslag. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet föreslår i en motion att en cykelservicestation ska uppföras på 

en centralt belägen plats i Västerås. Motionen har kommit på remiss till 

tekniska nämnden, som föreslås bli ansvarig nämnd för uppförande av 

cykelservicestation.  

Yttrande 

Västerås har en stolt tradition som cykelstad och teknik- och 

fastighetsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Dock är det 

många anspråk på ytorna i centrala Västerås och i dagsläget finns ingen 

given plats för uppförande av en cykelservicestation. Teknik- och 

fastighetsförvaltningen föreslår att frågan om uppförande av en 

cykelservicestation tas med i planeringen inför tekniska nämndens 

kommande ombyggnadsprojekt i centrala Västerås, för att hitta en lämplig 

plats med god tillgänglighet och en anpassad gestaltning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 maj 

2018, lämnat förslag till beslut:  

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Anna Östholm (L), Stefan Lindh (M) och Solveig Nygren (M) yrkar att 

tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen: 

Vi delar motionärens positiva syn på cyklismen men anser inte att en 

cykelservicestation ingår i kommunens ansvarsområden. 
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Ordföranden, Ulf Jansson (C), Jan van der Horst (S) och Mikael Vilbaste 

(MP) yrkar att tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande till 

kommunstyrelsen: Vi delar motionärens positiva syn på cyklismen men 

anser att det inte får konkurrera med cykelreparationsföretag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att tekniska nämnden 

beslutar enligt ordförandens, Ulf Janssons (C), Jan van der Horsts (S) och 

Mikael Vilbastes (MP) förslag.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 114 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Stefan Lindh (M) har blivit kontaktad av medborgare som begärt att få ut en 

handling i ett upphandlingsärende, men blivit nekad. 

Hans Näslund svarar att företagssekretess generellt råder i upphandlings-

ärenden men att den enskilde har möjlighet att överklaga beslut om nekande 

till att lämna ut allmän handling. 

 

Solveig Nygren (M) frågar hur förvaltningen hanterar att stadens alla häckar 

vid utfarter ska klippas ned till 80 centimeters höjd. 

Thomas Wulcan svarar att en medarbetare kontinuerligt arbetar med detta 

och att två sommarjobbare kommer att ha samma uppgift under sommaren. 

 

Anna Östholm (L) frågar hur högt gräs i närheten av lekplatser tas om hand. 

På Önsta Gryta invigs i dagarna en ny lekplats och bredvid lekplatsen finns 

en äng med högt gräs. Hur sköts gräset?  

Lars Wiberg svarar att förvaltningen återkommer sedan den aktuella 

lekplatsen undersökts. 

 

Anna Östholm (L) efterfrågar en lägesrapport om planerade 

cirkulationsplatser. 

Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att informera i ärendet på tekniska 

nämndens sammanträde den 28 augusti 2018. 

 

Pauline Sturesson (KD)har fått synpunkter på att högt ljud från buss stör 

förskola vid ändhållplats på Hammarby.  

Thomas Wulcan undersöker frågan och återkommer. 

 

Mikael Vilbaste (MP) frågar om grusupptagning på cykelvägar. Det verkar 

gå lång tid mellan den första och den andra grusupptagningen, så grus blir 

liggande på cykelbanorna en onödigt lång tid. 

Linnea Viklund undersöker vad som står i avtalet om när grusupptagning ska 

ske.  
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Ulf Jansson (C) vill att förvaltningen undersöker möjligheten för personer 

med full sjukersättning att åka buss på seniorbiljett. 

Thomas Wulcan undersöker och återkommer med svar. 
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§ 115 Dnr TN 2018/00215-3.11.1 

Brev om gallring i skog på Önsta Gryta 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att skicka ut ett gemensamt undertecknat brev, 

Därför sågade vi ner träd i Önsta-Gryta, till de personer som hört av sig 

angående gallringen på Önsta Gryta under våren 2018.  

Särskilt yttrande 

Mikael Vilbaste (MP) lämnar särskilt yttrande enligt nedan. 

"Jag har inte undertecknat brevet för att jag delvis ville ha en annan 

skrivning och vill därför avge följande särskilda yttrande: 

Jag anser att den aktuella gallringen av träd på Önsta Gryta varit för kraftigt 

tilltagen på vissa ytor. I skogen, belägen mitt i en stadsdel, som invånarna 

promenerar i, bor granne med och ännu fler passerar dagligen behöver man 

gå försiktigare fram.   

Mer kontinuerlig skötsel behövs även i högre grad fortsättningen. Då blir det 

heller inte så stor förändring vid varje tillfälle.  

Riktlinjer behövs för gallring och skötsel av skog i natur- och parkmark. En 

skötselplan per område skulle behövas för den kontinuerliga skötseln.  

Bredare information behöver gå ut till hela områden i fortsättningen och inte 

bara till närmaste grannar då det är hela stadsdelens skog och parker. Fler 

behöver kunna få möjlighet att lämna in synpunkter. Dialogmöten behöver 

även hållas framöver vid omfattande större projekt med gallring likt detta 

fall på Önsta Gryta.  

Mikael Vilbaste (MP)" 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden bereder brev om gallring i skog på Önsta Gryta.  
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§ 116 Dnr TN 1816738- 

Gång- och cykelväg i Dingtuna - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om gång- och cykelväg i Dingtuna.  
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§ 117 Dnr TN 1816745- 

Sommaravslutning 

Ärendebeskrivning 

Anna Östholm (L) önskar alla ledamöter, ersättare och tjänstemän en glad 

sommar. 

Ordföranden tackar nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete och 

önska alla en skön ledighet. 

Ulf Jansson (C) önskar ordföranden detsamma.  

 

 


