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§ 402 Dnr KS 2018/01720-3.8.4 

Beslut - Svar på motion från (V) om vatten till Västeråsarna 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats avslås.  

2. Motionens andra attsats bifalls.       

Reservation 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag 
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) enligt följande: 

"Vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya platser för 
vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet och 
kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller befintliga 
parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska investerings- och 
underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra angelägna  
investeringar. Vi anser att det främst kan komma att beaktas vid 
större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte något som ska vara på alla 
platser." 

Ärendebeskrivning 

Anna-Maria Romlid (V) har inlämnat en motion 2018-08-17 om att: 

- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att 
permanenta sommaren 2018 års vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget, 
Lögarängsbadet och korsningen mellan Hantverksgatan och Vasagatan. 

- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser att sätta 
upp vattenposter på, exempelvis i närheten av stora lekplatser men också i 
våra stadsdelscentrum och i serviceorterna.  

Motionen har remitterats till Mälarenergi, tekniska nämnden och nämnden 
för idrott och friluftsliv. Mälarenergi och tekniska nämnden har inkommit 
med svar, inget svar har inkommit från nämnden för idrott och friluftsliv.      

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats avslås.  

2. Motionens andra attsats bifalls.   
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Yrkanden 

Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) 
yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
stadsledningskontorets förslag från Carin Lidman (S), dels bifall till 
motionen i sin helhet från Anna Maria Romlid (V) med flera. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

Mälarenergi              
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Tjänsteutlåtande – Svar på motion om vatten till västeråsarna 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats avslås. 
2. Motionens andra attsats bifalls. 

 
Ärendebeskrivning 
Anna-Maria Romlid (V) har inlämnat en motion 2018-08-17 om att: 

- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att 
permanenta sommaren 2018 års vattenposter på Bondtorget, 
Fiskartorget, Lögarängsbadet och korsningen mellan Hantverksgatan 
och Vasagatan. 

- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser 
att sätta upp vattenposter på, exempelvis i närheten av stora 
lekplatser men också i våra stadsdelscentrum och i serviceorterna.  

Motionen har remitterats till Mälarenergi, tekniska nämnden och nämnden 
för idrott och friluftsliv. Mälarenergi och tekniska nämnden har inkommit 
med svar, inget svar har inkommit från nämnden för idrott och friluftsliv.      

Beslutsmotivering 
Mälarenergi anger i sitt svar att dricksvattenposten vid Hantverksgatan redan 
är permanent. Utifrån kostnads- och driftsfrågor anser Mälarenergi inte att 
det är möjligt att permanenta övrigt tillfälliga dricksvattenposter. Tekniska 
nämnden anger att vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya 
platser för vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet 
och kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller 
befintliga parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska 
investerings- och underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra 
angelägna investeringar. Vidare anser tekniska nämnden att det främst kan 
komma att beaktas vid större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte 
något som ska vara på alla platser.  
Både tekniska nämnden och Mälarenergi anger att när det gäller andra 
platser att sätta upp dricksvattenposter så bör det ske i samband med nya 
projekt där det får ingå som en del av om- eller nybyggnationen. Mälarenergi 
framför även att kostnaden för ytterligare permanenta vattenposter ska 
bekostas av staden. Tekniska nämnden anser också att nya vattenposter 
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främst kan komma att beaktas vid större/välbesökta parker, lekplatser eller 
torg, inte något som ska vara på alla platser. Det är också viktigt att det finns 
tillgång till befintliga vattenledningar för att undvika serviser och 
servicekostnader.   
Utifrån inkomna svar bedöms att första att-satsen avslås samt andra attsatsen 
bifalls. Tekniska nämnden och Mälarenergi anser att eventuellt nya 
dricksvattenposter bör anläggas i samband med nya projekt där det finns 
tillgång till befintliga vattenledningar. Båda anger vidare att när det gäller 
nya platser att sätta upp dricksvattenposter bör det vara något som sker vid 
en om- eller nybyggnation där även kostnader för installation och drift 
behöver utredas.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Förslag till beslut medför inga investeringskostnader för Västerås stad. 

Hållbar utveckling 
Ingen negativ påverkan utifrån en hållbar utveckling bedöms uppkomma 
utifrån förslag till beslut. 
 
Helene Öhrling   Christin Tjärnheden 
Stadsdirektör    Direktör strategisk 
    samhällsutveckling 
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§ 185 Dnr TN 2018/00594-1.7.1 

Yttrande över motion från (V) om vatten till västeråsarna 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med följande 

tillägg: 

Vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya platser för 

vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet och 

kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller befintliga 

parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska investerings- och 

underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra angelägna 

investeringar. Vi anser att det främst kan komma att beaktas vid 

större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte något som ska vara på alla 

platser.  

Ärendebeskrivning 

Motionen från (V) handlar om att utreda möjligheterna att tillhandahålla 

dricksvatten för västeråsare på olika offentliga platser i kommunen. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

november 2018, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att följande text läggs till yttrandet. 

"Vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya platser för 

vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet och 

kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller befintliga 

parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska investerings- och 

underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra angelägna 

investeringar. Vi anser att det främst kan komma att beaktas vid 

större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte något som ska vara på alla 

platser." 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut med Anna Hård af Segerstads (M) tillägg.  

Kopia till 
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Tekniska nämnden 

 

Yttrande över motion från (V) om vatten till Västeråsarna 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Motionen från (V) handlar om att utreda möjligheterna att tillhandahålla 

dricksvatten för västeråsare på olika offentliga platser i kommunen.       

Tjänstemannayttrande 

Vi ser positivt på motionens intention att tillhandahålla vatten till törstiga 

västeråsare. Idag finns en fast dricksfontän på Hantverkargatan.  

 

I samband med nya projekt som kan finnas möjlighet att skapa nya platser 

för vattenutkastare. Det finns möjlighet att utreda möjligheten att skapa 

tillgång till vatten i Vasaparken där vi har vatten till konstbevattning. Vi vill 

alltid ansluta till befintliga vattenledningar för att undvika serviser, som är 

kostsamma och kräver skötsel. Vi har även färskvatten som fyller på våra 

fontäner och där kan det finnas möjlighet att komplettera med utkastare. 

Placeringen måste läggas så att det finns framdraget vatten och skåp med 

vattenmätare. Alla installationer som inte ingår i aktuella byggprojekt kräver 

att tekniska nämnden prioriterar detta inom ramen för sin ordinarie budget. 

Det får i så fall ställas mot alla andra angelägna investeringar.  

 

De möjligheter som finns handlar endast om att kunna tillhandahålla vatten 

under sommartid. Många privata fastighetsägare skulle också kunna bidra 

med vattenutkastare vid fasad eller på fastighetsmark. 

 

 

 

Hans Näslund      Jenny Bergström 

Direktör       Tf enhetschef 
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