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Verksamhetsplanen är det samlade 
ledningssystemet för tekniska kontoret. 
Planens vision, mål och förbättrings- 
aktiviteter leder mot den gemensamma 
visionen Västerås 2026 – staden utan 
gränser. 

Verksamhetsplanen är baserad på 
Västerås stads system för verksamhets-
styrning. Verksamhetsplanens mål är 
samlade i ett balanserat styrkort med fyra 
perspektiv; kund, kvalitet, ekonomi och 
medarbetare. Dessutom styrs innehållet 
i verksamhetsplanen genom ett antal 
styrdokument framtagna inom staden, 
samt genom budget. 

Inledning

Med utgångspunkt i kontorets gemen-
samma verksamhetsplan skriver varje 
enhet en egen verksamhetsplan med 
mål och aktiviteter. I årliga medarbetar-
samtal bestäms individuella mål för varje 
medarbetare, mål som baseras på verk-
samhetsplanen. På så sätt bidrar varje 
medarbetare inom tekniska kontoret till 
att uppnå stadens vision.

Från den 1 mars slås tekniska kontoret 
hop med fastighetskontoret och bildar 
teknik- och fastighetsförvaltningen. I 
denna verksamhetsplan använder vi 
konsekvent begreppet tekniska kontoret 
eftersom vi är en egen förvaltning fram 

till den 1 mars. Den nya förvaltningen 
servar både fastighetsnämnden och tek-
niska nämnden. Nämndorganisationen 
ändras tidigast efter valet 2018.

Tekniska nämndens verksamhetsidé är: 
Inom våra verksamheter gata, park, 
naturvård, vatten, kollektiva transporter 
och trafik ska vi tillsammans förbättra 
Västerås Mälarstaden så att den upplevs 
trygg, attraktiv och hållbar samt utföra 
vårt arbete med god omvärldsanalys, hög 
kompetens, stolthet och stort engage-
mang.

I Västerås Mälarstaden är den 
offentliga miljön trygg, attraktiv 
och hållbar för alla.

Tekniska nämndens vision

”

Korsningen Pilgatan-Malmabergsgatan, 
i folkmun kallad Röda torget är en av 
de mest trafikerade i Västerås. 
Foto: Pia Nordlander
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sarna bästa möjliga upplevelse av sin 
utemiljö och en fungerande infrastruktur.

Tekniska nämndens uppdrag
Tekniska nämndens reglemente beslut-
ades av kommunfullmäktige 2015. 
Tekniska nämnden ansvarar för följande 
områden:
1. Väghållning enligt lagar och andra 
författningar med bestämmelser om 
kommunens gator, vägar, broar, torg och 
därmed jämförliga allmänna platser.
2. Parkmark i form av parker, grön-
områden, stadsdelsskogar, lekplatser 
samt strövstigar för friluftslivet.
3. Gaturenhållning och för renhållning 
i övrigt utomhus som ankommer på 
kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning.
4. Vad ovan sagts gäller inte Skultuna 
kommundelsnämnds ansvarsområde.
5. Trafik- och parkeringsfrågor som avser 
säkerhet, teknik, reglering och över-
vakning samt lokala trafikföreskrifter.
6. Gatu- och torghandel enligt torg-
handelsstadgan och den lokala ordnings-
stadgan samt upplåtelse av allmän plats 
för särskilda ändamål.
7. Kollektivtrafik och de därmed till-
hörande uppgifter som åvilar staden. 
Nämnden ansvarar för inomkommunal 
trafik, samt medverkan vid upprättande 
av trafikförsörjningsplaner rörande 
linjesträckningar, trafikeringstider och 
turtäthet.
8. Nämnden ansvarar för de uppgifter 
som åvilar kommunen enligt lag om 
färdtjänst.
9. Båttrafik till öarna i Mälaren.
10. Förvaltning av Mälarcampingen.
11. Utvecklingsfrågor inom verksamhets-
området.

Tekniska nämnden har även följande 
ansvar:
• Personalansvar 
Tekniska nämnden har ansvar för under-
ställd personal, dock ej för personal i 
beställda verksamheter.
• Personuppgiftsansvar 
Tekniska nämnden har ansvar för den 
behandling av personuppgifter som sker i 
nämndens verksamhet.

1. TEKNISKA 
KONTORETS 
ROLL I STADENS 
UTVECKLING
Lekplats i Centrum, sopsaltning av cykel-
stråk, smågatsten på Västra Kyrkogatan, 
arbetsformer för nytt parkeringsbolag 
och bekämpning av jättebjörnloka. 
Tekniska kontorets verksamhet har stor 
bredd och 2017 blir inget undantag. Vi 
planerar, bygger och förvaltar den offent-
liga miljön, västeråsarnas gemensamma 
vardagsrum.

Årets satsningar på underhåll av belägg-
ningar och broar, på parkskötsel och 
klottersanering visar att vårt arbete med 
att synliggöra brister har gett resultat. 
Tekniska nämndens senaste upphand-
lingar har också gett kostnadssänkningar. 
Samtidigt ökar förväntningarna på vad 
som ska finansieras av det kommunala 
skattekollektivet. Kostnaderna bedöms 
öka snabbare än intäkterna. Allt fler 
invånare i Västerås lever längre och är 
piggare högre upp i åren. Det leder till 
ökade krav på samhällsservice till den 
äldre befolkningen. 

I en växande stad utvecklas nya stads- 
delar för bostäder och verksamheter. 
Samtidigt förädlas befintliga stadsdelar 
utifrån nya krav och förutsättningar. 
Västerås är Sveriges sjätte största 
kommun. I september 2016 uppgick 
Västerås folkmängd till 146 705 personer 
och den ökar stadigt. Folkökningen fram 
till september 2016 utgör drygt 1500 
personer. För att en stad ska vara attrak-
tiv att bo i, verka i och besöka krävs ett 
attraktivt city, rekreationsområden för 
upplevelse och rofylldhet, vackra och väl-
skötta parker och naturområden. Goda 
kommunikationer och ett säkert och 
funktionellt vägnät är andra viktiga delar 
i byggandet av den goda kommunen. 
Genom hela samhällsbyggnadsproces-
sen har tekniska kontoret en central roll 
vid utveckling, planering, byggande och 
förvaltning av den allmänna infra- 
strukturen. I takt med att nya bostads-
områden byggs utökas gatunätet och 

parkytorna som tekniska nämnden 
ansvarar för. Det innebär utökade ytor att 
sköta och ökade driftskostnader. 

2. TEKNISKA 
NÄMNDEN 
OCH TEKNISKA 
KONTORET
Tekniska nämnden har det politiska 
ansvaret för gator, parker och trafikfrågor 
i Västerås. Tekniska nämnden består av 
sju ledamöter och sju ersättare som alla 
väljs av kommunfullmäktige. Tekniska 
nämnden är uppdragsgivare åt tekniska 
kontoret och styr verksamheten genom 
beslut om budget, mål och strategiska 
frågor. 

Tekniska kontorets uppdrag är att 
uppfylla de mål som beslutats av de för-
troendevalda i kommunfullmäktige och i 
tekniska nämnden samt att utveckla och 
effektivisera verksamheten. Uppdraget 
bygger på en helhetssyn på samhälls-
byggnadsprocessen. Tillsammans med 
en mängd andra aktörer utvecklar vi 
Västerås till en attraktiv stad genom 
planering, byggande och förvaltning. 
Samverkan sker i många olika forum. 
I planeringsskedet är till exempel. Tra-
fikverket, Länsstyrelsen och Landstinget/
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
viktiga samverkanspartners. I bygg- och 
driftskedet sker samverkan med fast-
ighetsägare, byggherrar, konsulter och 
entreprenörer. Dessutom pågår på alla 
plan en samverkan med andra förvalt-
ningar och bolag inom staden. Allt vårt 
arbete syftar ytterst till att ge västerå-

Nulägesbeskrivning

Vi planerar, bygger och förvaltar 
den offentliga miljön, västeråsarnas 
gemensamma vardagsrum. 
”



Direktör

Ekonomienheten

Transport- och 
myndighetsenheten

Gatu- och 
trafikenheten

Park- och 
naturenheten

Kommunikationsstrateg 1
Utvecklingsstrateg 1

Enhetschef 1
Transportstrateg 1
Parkeringsstrateg 1
Handläggare för färd-
tjänst/trafik 8
Planerare 2
Trafikingenjör 2

Totalt: 15

Enhetschef 1
Planeringsstrateg 1
Planerare 7
Driftingenjör 7
Projektledare 4
Transportrådgivare 1

Totalt: 21

Enhetschef 1
Registrator 1
Nämndsekreterare 1
Assistent 1

Totalt: 4

Enhetschef 1
Projektledare 1
Landskapsarkitekt 3
Driftingenjör 3
Biolog 1
Ekolog 1
Limnolog 1
Skogsmästare 1
Assistent 1

Totalt: 13
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• Redovisningsansvar 
Tekniska nämnden ska på det sätt kom-
munstyrelsen beslutat årligen rapportera 
till kommunfullmäktige hur verksam-
heten och ekonomin utvecklas.

Kontorets organisation
Tekniska kontoret har vid årsskiftet 
2016-17 totalt 56 tjänster som fördelar 
sig enligt skissen i Figur 1. Denna org-
anisationsskiss avser kontorets utform-
ning innan organisationsförändringen, 
som beskrivs utförligare på nästa sida. 

Gatu- och trafikenheten ansvarar för 
planering, byggande och drift av gator, 
vägar och gång- och cykelvägar. Inom 
enheten ryms allt från översiktlig plan-
ering via projektering och byggande, 
till renhållning och vinterväghållning. 
Enhetens medarbetare har ofta en 
beställarroll, då mycket av arbetet utförs 
av konsulter och entreprenörer. Enheten 
ansvarar också för stadens belysning, 

trafiksignaler, markvärme och konstbygg-
nader som broar och trappor. 

Park- och naturenheten ansvarar för 
planering, byggande och drift av parker 
och naturområden. I enhetens ansvar 
ligger att utveckla parker och lekmiljöer 
samt gestaltning och utsmyckning av 
offentliga rum. Naturvårdsarbetet omfat-
tar planering och beställning av åtgärder 
inom kommunens naturområden samt 
vattensamordning. Inom parkdriften 
beställs drift och underhåll av de gröna 
miljöerna i Västerås.

Gatu- och trafikenheten och park- och 
naturenheten deltar i planprocessen och 
beställer på uppdrag av fastighets-
kontoret projektering och byggande 
inom ramen för stadens exploaterings-
projekt. Utförandet sköts i huvudsak av 
entreprenörer samt av förvaltningen för 
stöd, fritid och entreprenad.

Transport- och myndighetsenheten 
ansvarar för planering och beställning 
av kollektivtrafik, trafikregleringar, lokala 
trafikföreskrifter, markupplåtelser samt 
behovsprövning av tillstånd för färd-
tjänst. Planering och drift av stadens 
parkeringar ligger på enheten, liksom 
beställning av parkeringsövervakning. 
Dessutom sker prövningar av dispenser 
och andra uppgifter som är kopplade 
till trafiklagstiftningen. Enheten arbetar 
mycket med planering och samord-
ning kring stora arrangemang som till 
exempel Västerås Cityfestival och Power 
Big Meet. 

Ekonomienheten ger stöd och service till 
tekniska kontoret inom ekonomi, nämnd-
administration, diarieföring och adminis-
tration såsom resebeställningar, IT- och 
telefonibeställningar, inköp av kontors-
material med mera. På kontoret finns 
dessutom en tjänst som utvecklingsstra-
teg och en tjänst som kommunikations-

Tekniska kontorets organisation den 1 januari 2017
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strateg direkt underställda direktören. 
Personalchefsfunktion, upphandlingsstöd 
och juristtjänster köps av Servicepartner.

Medarbetarna är kontorets 
främsta resurs
För att kunna arbeta som beställarrepre-
sentant krävs hög kompetens och rätt 
utbildning. Tekniska kontorets erfarna 
medarbetare har en unik kunskap om 
verksamheten och staden. Det är likaväl 
värdefullt för kontoret att få in unga 
förmågor med driv och nya perspektiv på 
våra frågor. Vissa yrkesgrupper, till exem-
pel landskapsingenjörer, planerare och 
byggprojektledare, är svårrekryterade. 
Det gör det särskilt viktigt att behålla 
och stärka befintliga medarbetare. Sam-
hällsbyggnadsprocessen är dynamisk, ny 
lagstiftning, budgetbeslut och politiska 
föresatser påverkar hela tiden förutsätt-
ningarna för kontorets medarbetare att 
göra sitt jobb.

Kontorets resultat i den årliga med-
arbetarundersökningen ligger mycket 
högt, organisationsindex är 78 %. 
Organisationsindex för Västerås stad 
som helhet är 66 %. 57 % av medarbe-
tarna kan betraktas som ambassadörer 
för verksamheten, jämfört med 36 % i 
staden som helhet. Medarbetarna känner 
en stolthet över att arbeta på tekniska 
kontoret, och det avspeglas också i den 
positiva bild som våra samarbetspartners 
ger. Tekniska kontoret arbetar aktivt med 
en handlingsplan för arbetsmiljö och 
hälsa samt med kompetensutveckling för 
att hålla motivation och arbetsglädje på 
topp. 

Organisationsförändringar
Under 2016 gjordes en översyn av  
samhällsbyggnadsförvaltningarnas  
organisation. Översynen resulterade i 
ett beslut att slå ihop fastighetskontoret 
och tekniska kontoret till en gemensam 
förvaltning, teknik- och fastighets- 
förvaltningen. Syftet med samman- 
slagningen är ökad effektivitet och högre 
kvalitet på våra tjänster, samt en ökad 
arbetsglädje på de berörda förvaltning-
arna. Fastighetskontoret och tekniska 
kontoret har många beröringspunkter 

inom både planering och förvaltning. 
Samtidigt med sammanslagningen flyttas 
de strategiska planeringsfunktionerna 
inom gata och park över från tekniska 
kontoret till stadsbyggnadsförvaltningen. 
Den här lösningen bedöms tydliggöra 
byggnadsnämndens ansvar för trafik- och 
parkfrågor i översikts- och detalj- 
planering. 

För tekniska kontorets del kommer 
organisationsförändringen att ge upphov 
till många aktiviteter. En ny organisa-
tionsstruktur ska läggas fast, forum för 
ledning och styrning ska etableras och 
medarbetare från två förvaltningar ska 
forma en gemensam ny organisations- 
kultur. Samtidigt ska den ordinarie verk-
samheten fungera och kontoret ska 
leverera med hög kvalitet inom plan- 
ering, byggande och drift. Kontorets 
ekonomienhet och strateger kommer 
att påverkas mycket, eftersom de båda 
förvaltningarnas stödfunktioner kommer 
att samordnas. Samordningen kommer 
att innebära en förstärkning av sårbara 
tjänster, där det idag saknas backup vid 
sjukdom och semester. Kontoret ser 
också positivt på möjligheten att få till-
gång till eget IT- och personalstöd.

Från och med den 1 april 2017 överförs 
ansvaret för myndighetsutövning för 
färdtjänst och riksfärdtjänst till  
Landstinget, för att öka samordningen 
med länets övriga kommuner. Tekniska 
nämnden kommer att teckna ett till-
läggsavtal med Kollektivtrafiknämnden. 
Förutom att medarbetare byter arbets-
plats påverkas kontoret på så sätt att 
kostnaderna för kontorets lednings- och 
stödfunktioner ska fördelas ut på färre 
verksamheter. Under 2018 ska för- 
ändringen följas upp och utvärderas uti-
från ett kundperspektiv.

En ytterligare förändring i organisationen 
är det nya parkeringsbolaget som bil-
dades under 2016. Bolaget är utformat 
som en politik- och personalunion med 
tekniska nämnden. Det innebär att tek-
niska nämnden är styrelse för bolaget, 
och att medarbetarna i bolaget utför 
arbetet som en del av sin tjänst på tek-

niska kontoret. Att arbeta i bolagsform är 
nytt för tekniska nämnden och kontoret, 
och i uppstarten krävs det utbildning och 
resurser för att sätta arbetsformerna.

3. VÅRA STYR- 
DOKUMENT
Stadens styrsystem syftar till att uppnå 
bästa möjliga nytta för västeråsarna 
med de resurser som står till förfogande. 
Styrningen ska vara balanserad och täcka 
flera perspektiv. I Västerås har de fyra 
perspektiven kund, kvalitet, ekonomi och 
medarbetare valts ut för att beskriva mål 
och resultat för nämndernas grund-
uppdrag. I det balanserade styrkortet i 
slutet av detta dokument redovisas hur 
tekniska kontoret ser på uppdraget.

En stor mängd redan beslutade styrdoku-
ment talar om vad som ska genomföras 
genom att ange strategisk inriktning och 
målsättningar. Styrdokumenten är också 
vägledande för hur nämnden genomför 
de strategiska målen och beskrivs kort-
fattat i detta avsnitt.

Därtill kommer fyra strategiska utveck-
lingsområden, sådana områden som den 
politiska ledningen vill kraftsamla kring 
under mandatperioden. Tekniska konto-
ret berörs framför allt av det strategiska 
utvecklingsområdet som handlar om 
bostadsbyggandet.

Vision 2026
I Vision 2026 – Staden utan gränser, har 
staden angivit en tydlig inriktning för hur 
staden ska utvecklas med utblick mot 
2050. Visionen är indelad i rubrikerna:
• Världsledande kunskap
• Tillsammans för Västerås
• Den Mälarnära staden
• Västerås i världen – världen i Västerås 
• Handlingskraft och stolthet. 
Visionens målar upp en bild av en trygg 
och säker stad där invånarna är delaktiga 
och känner att allt är möjligt. 

Med hjälp av kreativa samarbeten skapas 
mervärden och en stad att växa upp i och 
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att åldras i. En stad att vara stolt över. En 
stad utan gränser.

Översiktsplan 2026
Översiktplanen redovisar strategier och 
riktlinjer för hur den fysiska miljön i 
Västerås kan formas för att nå vision 
2026. Planen ska skapa förutsättningar 
för ett attraktivt och hållbart Västerås. 
Planen presenterar tolv strategier för en 
hållbar utveckling:
• Attraktiv regionstad
• Kreativt näringslivsklimat
• Kulturliv ger staden karaktär
• Bostäder för alla
• Bygg staden inåt
• City – mötesplats för alla
• Kulturarv och utveckling i samklang
• Livskraftig landsbygd med starka 
serviceorter
• Enkelt att gå och cykla
• Kollektivtrafiknätet som ryggrad
• Hushålla med naturresurserna
• Stärk landskapsvärdena

Översiktplanen presenterar också en 
utsikt mot 2050 där staden ska ha 
beredskap för en befolkning på 200 000 
personer till år 2050. Planen är för när-
varande under revidering. En kommun i 
stark tillväxt ställs inför stora utmaningar 
när det gäller att hantera ett ökat trans-
portbehov, utveckla gröna miljöer och 
tillhandahålla samhällsservice till alla nya 
västeråsare. Här har tekniska nämnden 
ett stort ansvar. 

Klimatprogram
Klimatprogrammet, som beslutades av 
kommunfullmäktige i juni 2012, omfattar 
utsläpp av växthusgaser inom sektorerna 
energi, trafik och jordbruk, både för 
Västerås som geografiskt område och för 
staden som organisation. Programmet 
gäller till år 2020, för närvarande pågår 
en revidering.

Till klimatprogrammet hör en handlings-
plan som revideras årligen. Åtgärds-
paketen ”Rådgivning”, ”Trafik”, ”Upp-
handlingar” och ”Kommunala trans-
porter” berör tekniska nämndens verk-
samhet. Åtgärderna i varje åtgärdspaket 
är utvalda utifrån realiserbarhet, 

potential för minskade utsläpp samt möj-
ligheter till finansiering.

Vattenplan för dricksvattnet
Västerås stads vattenplan 2012-2021 
antogs av kommunfullmäktige 2012. 
Planens syfte är att säkerställa att 
västeråsarna ska ha så bra dricksvat-
ten som möjligt både på kort och på 
lång sikt. Planen syftar också till att 
konkretisa de mål vad gäller vattenkva-
litet som vattenmyndigheten beslutat 
om, bland annat genom införandet av 
miljökvalitetsnormer för vatten. För att nå 
benämningen God ekologisk och kemisk 
status behöver stadens förvaltningar och 
bolag samverka för att minska mängden 
näringsämnen och miljögifter. 

Vattenplanen pekar på ett 50-tal 
åtgärder för att till år 2021 nå god 
vattenstatus. Det handlar om att öka 
vattenkvaliteten genom att minska över-
gödning, miljögifter och fysisk påverkan 
som till exempel vandringshinder för fisk. 
Vattenplanen revideras under 2016-17.

Trafikplan 
Trafikplan 2026 antogs av kommunfull-
mäktige 2014. Trafikplanen utgår från 

innehållet i Översiktsplanen 2026 samt 
Klimatprogrammet. Trafikplanen innehål-
ler tio strategier för en hållbar trafik där 
fokus ligger på att ge gång, cykling och 
kollektivtrafik prioritet i en växande och 
tätare stad.

Grönstrukturplan
Den nu gällande grönstrukturplanen för 
Västerås antogs september 2004. En ny är 
under framtagande. Den nya grön-

En kommun i stark tillväxt ställs 
inför stora utmaningar när 
det gäller att hantera ett ökat 
transportbehov, utveckla gröna 
miljöer och tillhandahålla  
samhällsservice till alla nya 
västeråsare. Här har tekniska 
nämnden ett stort ansvar. 

”

Mälaren är viktig som vattentäkt, 
transportled och för rekreation.  
Foto: Most Photos
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Avtal och beställningar
Tekniska kontoret är en beställar-
organisation, vilket innebär att en stor 
del av verksamheten styrs av avtal och 
beställningar. Värdet av den upphandlade 
driftverksamheten inom gata och park 
omfattar till exempel årligen cirka 105 
miljoner kronor. Innehållet i en entrepre-
nad avgörs redan i upphandlingsskedet. 
Många avtal löper under lång tid, vilket 
minskar flexibiliteten. Kostnadsnivåer 
binds till exempel upp i avtal för flera år 
i taget. Medarbetarna måste därför hela 
tiden utveckla sin kompetens inom områ-
det upphandling, så att vi får rätt saker 
gjorda till rätt pris. Under de senaste 
åren har nämnden kunnat sänka sina 
kostnader på flera områden genom upp-
handlingar som landat under förväntat 
pris. Inför framtida rationaliseringskrav 
finns en utmaning i att hitta andra sätt 
att spara.

Uppföljning är viktigt ur kvalitets-
synpunkt för en beställare. Genom 
uppföljning stärks bilden av tekniska 
nämnden som en seriös beställare sam-
tidigt som den levererade kvaliteten till 
västeråsarna ökar. Den antagna 
revisionsplanen för upphandlade entre-
prenader ska vara ett stöd i uppfölj-
ning av kvalitet. Minst två revisioner av 
driftavtal ska göras varje år.

Tekniska kontoret i allmän-
hetens tjänst
Tekniska kontorets verksamheter är 
mycket publika. Västeråsarna är aktiva 
och intresserade, och har höga förvänt-
ningar på våra anläggningar. De senaste 
åren har kontoret upplevt att kraven från 
invånarna har ökat. I enkätundersök-
ningen ”Kritik på teknik” ligger västerås-
arnas betyg på parker och gator lågt jäm-
fört med andra kommuner, trots att nyck-
eltal visar att Västerås satsar lika mycket 
eller mer resurser på gator och parker.

Efterfrågan är stor på påkostade park-
miljöer och lekplatser, liksom på fram-
komliga och tillgängliga vägar och gång- 
och cykelbanor. Förväntningarna på kom-
munikationen med kommunen är också 
höga, invånarna väntar sig snabb åter-

koppling och gärna ett positivt svar på sin 
fråga. För kontorets medarbetare gäller 
det att hela tiden beakta professionalism 
och rättssäkerhet i kontakten med in-
vånarna. Likställighetsprincipen innebär 
att servicenivån ska vara rättvis och lik-
värdig för alla kommunens medlemmar. 

Ungefär 450 ärenden i månaden kom-
mer in till kontoret via systemet Flexite. 
Många använder också sociala medier 
för att kontakta kontoret, och under det 
senaste året har mängden e-förslag ökat 
kraftigt. Den pågående digitaliseringen 
innebär nya möjligheter för kontoret i 
kontakten med invånarna. Exempel på 
lösningar som redan finns är fel-
anmälans-app och e-tjänst för beräkning 
av parkeringsefterfrågan. En förvaltnings-
specifik handlingsplan kommer att tas 
fram under 2017 för att fånga in vilken 
nytta kontoret kan ha av digitala lös-
ningar. 

Kvalitetsarbete
Syftet med kvalitetsarbetet är att nå en 
ökad invånar- och kundnytta för Västerås 
stads verksamheter. Med kvalitet avser vi 
i Västerås stad att tjänster och be-
mötande når upp till de krav som, grund-
at på kundernas krav och behov, ställts 
för tjänsten i fråga. Under de senaste 
åren har Västerås stad arbetat för att nå 
en topplacering i Sveriges kvalitets-
kommun. Tekniska kontorets kvalitets-
ledning sker genom det balanserade 
styrkortet som finns sist i denna plan. Vi 
fortsätter jämföra oss med andra 
kommuner i olika nätverk, till exempel 
kommunnätverket VälMätt som samlar 
nyckeltal för gatu- och parkdrift. Regel-
bundna revisioner av entreprenader 
säkerställer att vi får den kvalitet vi be-
talar för. Arbetet med invånardialog ska 
stärka kundnyttan i våra verksamheter. 
Kontoret genomför också kontinuerligt 
bemötandeutbildningar för alla 
medarbetare.

strukturplanen utgår från innehållet i ÖP 
2026. Planen ska beskriva och identifiera 
värden inom grönstrukturen. Det handlar 
om att identifiera natur- och vattenom-
råden med rätta kvaliteter på rätt ställe 
för såväl människors rekreation som för 
ekologiska funktioner. Grönstrukturplanen 
ska även ange mål och riktlinjer för hur 
värdena ska bevaras och utvecklas. Beslut 
om planen väntas i kommunfullmäktige 
under 2017.

Övriga styrdokument
Förutom ovan nämnda dokument finns 
ett stort antal ytterligare styrdokument 
i Västerås stad. Bland annat program 
för personer med funktionsnedsättning, 
åtgärdsprogram mot buller, handlingsplan 
för utomhusluft, program för parke-
ring samt handlingsplan för natur- och 
kulturmiljö.

Både Västerås stads övergripande 
styrdokument samt styrdokument inom 
verksamhetsområdet redovisas i bilaga 2.

4. ÖVRIGA 
FAKTORER SOM  
VI STYRS AV
Juridiska förutsättningar
Verksamheten styrs av författningar, 
lagar och förordningar. Kommunallagen 
anger vad en kommunal förvaltning får 
göra. Till exempel innebär likställighets-
principen i 2 kap 2§ att kommuner ska 
behandla sina invånare lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat.

Tekniska kontoret har att förhålla sig 
till Lagen om offentlig upphandling och 
speciallagar inom till exempel trafik- och 
väghållning. Lagar och krav påverkar i 
hög grad kostnaden inom dessa områ-
den.

I tryckfrihetsförordningen och offentlig-
hets- och sekretesslagen slås offentlig-
hetsprincipen fast, det vill säga allmän-
hetens rätt att ta del av handlingar hos 
kommuner och statliga myndigheter.



 Verksamhetsplan 2017   9    

5. HÅLLBAR 
UTVECKLING
Tekniska kontorets verksamhet präglas 
tydligt av alla fyra hållbarhetsaspekterna. 
De styrdokument som vi arbetar efter 
visar vägen mot en hållbar utveckling. 
Vi möjliggör möten och upplevelser på 
stadens offentliga ytor. Cykelvägnätet 
utvecklas, kollektivtrafiken slår nya re-
sanderekord och våra parker välkomnar 
livsnjutare i livets alla skeden. Varje år 
skapas fler lekplatser och målpunkter för 
rekreation. Den offentliga miljön präglas 
av omtanke om besökaren, tillgänglighet 
och trygghet är ledord i planeringen. På 
så sätt bidrar tekniska kontoret till en 
ökad social hållbarhet. 

Kulturell hållbarhet handlar om att bevara 
och utveckla kulturarvet. Tekniska konto-
ret förvaltar många offentliga ytor med 
stark kulturell identitet. Inne i tätorten 
Västerås finns till exempel Vasaparken 
och Djäkneberget.  

Våra naturreservat utvecklas ständigt 
samtidigt som de erbjuder en koppling 
bakåt i tiden. Varsamma åtgärder säker-
ställer att vi får besöksvärda platser med 
stor biologisk mångfald. Här kopplas 
kulturell hållbarhet ihop med ekologisk 
hållbarhet, vilket innebär att vi lämnar 
över ett jordklot i gott skick till nästa 
generation. Inom naturvården arbetar vi 
med vandringsvägar för fisk och med fos-
forfällor för att minska övergödningen i 
våra vattendrag. För trafikens del handlar 
det om att minska utsläppen av växthus-
gaser, minska buller och luftföroreningar. 
Tekniska kontorets arbete med att främja 
hållbara färdsätt som gång, cykling, 
kollektivtrafik och fossilfria fordon bidrar 
till minskad klimatpåverkan och en god 
lokalmiljö.

Ekonomisk hållbarhet handlar för 
tekniska kontorets del om att förvalta 
infrastruktur och anläggningar så att 
värdet består över tid. Den stora under-
hållsskulden leder i förlängningen till 
kapitalförstöring vilket inte är hållbart. Vi 
ser dessutom att ekonomisk hållbarhet är 
ett fundament för att kunna upprätthålla 

Inom naturvården arbetar vi med 
vandringsvägar för fisk och med fos-
forfällor för att minska övergödningen 
i våra vattendrag. 

”
Den offentliga miljön präglas av om-
tanke om besökaren, tillgänglighet 
och trygghet är ledord i planeringen. 
På så sätt bidrar tekniska kontoret till 
en ökad social hållbarhet. 

arbetet med de övriga hållbarhetsaspekt-
erna. När cykelvägarnas status försämras 
minskar till exempel möjligheterna att 
cykla, vilket påverkar både ekologisk och 
social hållbarhet. 

Miljö och klimatarbete
Tekniska kontorets arbete påverkar 
miljön, från översiktlig planering via 
upphandling till byggande och drift av 
infrastruktur. De betydande miljöaspek-
terna för tekniska kontoret omfattar 
främst kemikalieanvändning och utsläpp 
av växthusgaser. Kontoret påverkar miljön 
genom den egna verksamheten och 
genom våra entreprenader, men fram-
förallt påverkas miljön av västeråsarnas 
användning av våra anläggningar. Konto-
ret ser att många av de enkla miljöåtgär-
derna redan är gjorda, varför kommande 
insatser på miljöområdet troligen kommer 
att kräva mer resurser.

För att minska den negativa miljöpå-
verkan från våra verksamheter arbetar 
vi strategiskt och samverkar med de 
entreprenörer som arbetar på uppdrag av 
tekniska nämnden. Denna verksamhets-
plan utgör en del av kontorets miljöled-
ningssystem. Många av aktiviteterna i 

Unga som gamla uppskattar 
parkerna med dess möjligheter 
till lek, rekreation och flanerande. 
Foto: Pia Nordlander

det balanserade styrkortet syftar till att 
förbättra miljön direkt eller indirekt, 
till exempel satsningarna på cykeltrafik, 
kollektivtrafik och naturvård.

”
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Jämställdhetsarbete - en del av 
den sociala hållbarheten
Västerås stads jämställdhetspolicy 
anger bland annat att jämställdhets-
perspektivet ska visas i budget och att 
statistik ska vara könsuppdelad. Tekniska 
kontoret har arbetat med jämställdhet 
i trafikplaneringen under flera år. Den 
nya resvaneundersökningen kommer att 
ge nya möjligheter att undersöka mäns 
och kvinnors resande. I arbetet med den 
nya grönstrukturplanen har kontoret 
samverkat med Mälardalens högskola för 
att kartlägga användandet av stads-
delskogar och parker på Malmaberg. 
Undersökningen visar att kvinnor vistas 
i våra grönområden oftare och längre 
tid än män. Kvinnor upplever också 
otrygghet i parkerna i större utsträckning 
än män. Nu går kontoret vidare med 
en anpassad invånardialog kring hur 
parkerna kan förbättras för både män 
och kvinnor.

6. DET EKONOMISKA 
LÄGET
Prognos 2016
Tekniska nämndens prognos är att netto-
kostnaden blir 398,6 miljoner kronor, det 
vill säga 2 miljoner kronor lägre kostnad 
än årets budget. Orsaken är framförallt 
att kollektivtrafikkostnaden bedöms 
bli knappt 2 miljoner kronor lägre än 
budget, främst eftersom trafikutbudet inte 
utökades för linje 3 under året. Parke-
ringsverksamheten och markupp-
låtelser bedöms få 1 miljon kronor i 
ökade intäkter och resultat och färd-
tjänstresandet bedöms kosta 1 miljon 
kronor mindre än budget på grund av 
minskat resande. De administrativa kost-
naderna bedöms bli 0,7 miljoner kronor 
lägre. 

Behovet av klottersanering har varit mer 
omfattande under 2016. Över- 
skotten inom övrig verksamhet innebär 
att ytterligare 1 miljon kronor kan satsas 
på klottersanering. Det har också funnits 
behov av att satsa mer resurser på bort-
tagning av växtlighet i hårdgjorda ytor, 
reparationer av julbelysning och skötsel 

av trädallén utmed Östra Ringvägen. Av 
den anledningen satsas ytterligare 0,9 
miljoner kronor på parkskötsel och 0,6 
miljoner kronor på gatudrift.

Ekonomiska förutsättningar 
I budgetbeslutet för 2017 fick tekniska 
nämnden ny budgetram 404 miljoner 
kronor. Det innebär en utökning med 9,4 
miljoner kronor. Budget 2017 omfattar en 
satsning på 3 miljoner kronor för utökad 
gatudrift, 1 miljon kronor i höjd budget 
för utökade ytor och 5,5 miljon kronor 
i ersättning för ökade kapitalkostnader 
vid strategiska investeringar. I budgeten 
finns 1 miljon kronor i ettårssatsning för 
ökad grönska och cykel i centrum. Löne- 
och priskompensationen omfattade 6,9 
miljoner kronor. 

Årets generella rationaliseringskrav 
var 2 miljoner kronor. Kostnaden för 
kollektivtrafiken kommer att minska 11 
miljoner kronor nästa år, främst på grund 
av ökade trafikintäkter, men även något 
minskade kostnader för verksamheten. 
Budgetramen för 2017 minskades endast 
med 6 miljoner kronor, vilket innebär att 
5 miljoner kronor finns att satsa på övrig 
verksamhet. Förslaget är att 3,1 miljoner 
kronor satsas på parkdrift, 1,2 miljon 
kronor på förstärkt bemanning för att öka 
planeringsresurserna för att klara mål-
sättningen om 1000 nya bostäder och 
0,7 miljoner kronor för klottersanering.
Besparingsåtgärder för cirka 2,4 miljoner 
kronor är redan genomförda för att 
minska kostnaderna inför 2017. 

Driftentreprenad för gata och park 
kommer nästa år att kosta 2 miljoner 
kronor mindre än årets budget. Utöver 
det bedöms satsningen på LED-armaturer 
i gatubelysning ge 0,3 miljon kronor 
minskad energiförbrukning. I budgeten 
finns även 1,4 miljon kronor för att kunna 
öka turtätheten för en linje från hösten 
2017 och 1 miljon kronor för att utveckla 
kollektivtrafiken.

Vinterväghållningskostnaden kommer att 
minska drygt 13 miljoner kronor för ett 
normalår efter upphandling av snöröjning 
av stora leder och område öster. Det bety-

der att det finns goda förutsättningar att 
kostnaden för vinterväghållningen följer 
budget ett normalår. Tekniska nämnden 
beslutade under hösten att börja sopsalta 
2,4 mil gång- och cykelvägar på försök 
under 3 år. Denna ambitionsökning ska 
inrymmas i vinterväghållningsbudgeten. 

Västerås stads långtidsprognos visar på 
en varaktigt lägre tillväxttakt. Det är svårt 
att stimulera ekonomin med finansiella 
medel med tanke på de låga räntorna. 
Det här kommer troligen att innebära 
långsiktigt minskade skatteintäkter för 
Västerås stad. Kontoret välkomnar till-
skottet i budget för 2017, men ser sam-
tidigt att det är viktigt att inte använda 
medlen till satsningar som får effekt på 
framtida ekonomi.

Investeringar
Tekniska nämndens investeringsram för 
2017 omfattar 152,9 miljoner enligt 
beslutet i kommunfullmäktige. Tekniska 
nämndens prognos för investeringar 
2017 är 146,9 miljoner kronor, det vill 
säga 6 miljoner kronor lägre. Orsa-
ken är främst bidrag från Trafikverket 
enligt stadsmiljöavtalen. Satsningen på 
gatuunderhåll blir 50 miljoner kronor, en 
ökning med 15 miljoner kronor jämfört 
med 2016.

Satsningen på centrum och Lögarängen 
är i fokus och omfattar cirka 45 miljoner 
kronor nästa år. Bland annat kommer en 
upprustning av Stora torget att påbörjas. 
Det finns 16 miljoner kronor avsatt i 
budget för 2017. I centrum ska en ny 
lekplats byggas för 4,5 miljoner kronor 
och upprustningen av Lögarängsparken 
fortsätter för 5 miljoner kronor. 

Undersökningen visar att kvinnor 
vistas i våra grönområden oftare och 
längre tid än män. Kvinnor upplever 
också otrygghet i parkerna i större 
utsträckning än män. 

”



 Verksamhetsplan 2017   11    

Skolgatan/Västra Kyrkogatan ska 
byggas om för 9 miljoner kronor och en 
delsträcka av Kopparbergsvägen byggs 
om med 8,5 miljoner i nettoinvestering. 
I samband med det kommer gång- och 
cykelvägar samt belysning att förbättras. 
Det finns även drygt 10 miljoner kronor 
som kommer att satsas på gång- och 
cykelvägnätet separat. Bland annat sker 
en stor satsning på cykelvägvisning 
och belysning utmed viktiga gång- och 
cykelvägar som saknar det i dagsläget. 
Energieffektiviseringen av gatubelys-
ningen fortsätter och omfattar 4 miljoner 
kronor i budget under 2017.

7. PLANERING 
1000 bostäder - ett strategiskt 
utvecklingsområde
200 000 invånare till år 2050, det är 
planeringsinriktningen i översiktsplanen 
ÖP 2026. Antalet färdigställda lägen-
heter är högre år 2016 än på många år, 
något som är efterlängtat med tanke 
på bostadsbristen. Det stora antalet nya 
detaljplaner och bygglov ställer emeller-
tid krav på en fungerande infrastruktur. 
Många större satsningar är på gång 
i centrala Västerås: Stationsområdet, 
Ängsgärdet och Kopparlunden är några 
exempel. I alla planer behövs en avväg-
ning mellan bebyggelse, trafikytor och 
grönska. Den kommande grönstruktur-
planen blir ett viktigt verktyg för att 
bevaka att framtidens västeråsare har 
tillgång till parker och grönområden som 
främjar trivsel och hälsa. Kontoret ser att 
exploatörer blir mer aktiva i planupp-
dragen, det förekommer också att 
detaljplanearbetet leds av konsulter. 
Då motiven till planerna oftast är att 
åstadkomma byggnation, finns en 
risk att frågor som gäller exempelvis 
cykelifrastruktur, parker och gatubredder 
prioriteras ner.

I takt med att Västerås förtätas blir det 
intressant att utnyttja centralt belägna 
ytor för högre hus. Att bygga tätt och 
högt är ett sätt att minska transport-
behoven och utnyttja befintlig infra-
strutur optimalt. Samtidigt ökar belast-

ningen på offentliga ytor, vilket ställer 
krav på utformningen av till exempel 
parker. I regi av stadsbyggnadsförvalt-
ningen pågår för närvarande fram-
tagandet av en kompletteringsstrategi, 
en kartläggning av hur Västerås kan för-
tätas. Tekniska kontoret deltar i arbetet. 
Samverkan mellan förvaltningarna är en 
förutsättning för att få fram bra planer. 
Därför satsar kontoret på planverk-
städer som ett sätt att främja samarbetet 
internt och externt. Beredningsgruppen 
för exploateringsremisser, där tekniska 
kontoret deltar med både gatu- och 
parkkompetens, är ett viktigt forum för 
att tidigt stämma av alla förfrågningar 
om byggande som kommer in till staden.

I arbetet med att bygga en attraktiv 
stad ingår att ha en helhetssyn kring 
alla de perspektiv som behöver prägla 
planeringen, till exempel barnperspektiv, 
äldreperspektiv, jämställdhetsperspektiv, 
landsbygdsperspektiv och att säkerställa 
tillgängligheten för människor med 
funktionsnedsättning. I planeringen ska 
alla intressen vägas samman. Den stora 
mängden planer kräver bemanning från 
gatu- och parkplaneringen. På grund av 
det höga tempot har tekniska kontorets 
planerare prioriterat deltagande i planer 
på bekostnad av till exempel arbetet med 
tillgänglighet. Även arbetet med gatu-

utformning och projektering i de egna 
investeringsprojekten har i vissas fall 
fått stå tillbaka. Inför 2017 när tekniska 
nämnden får en möjlighet att göra extra-
satsningar, kommer en del av tillskottet 
att användas till utökad bemanning inom 
fysisk planering. Under 2017 går flera av 
våra viktiga ramavtal ut och ska förnyas. 
Med tanke på det höga tempot i bygg-
branschen har konsulterna gott om jobb. 
Det är viktigt att utforma villkoren för 
ramavtalen så att vi optimerar chansen 
att få den kompetens vi vill ha.

City - västeråsarnas vardagsrum
City är ett prioriterat område i Västerås. I 
city rör sig många människor, här samsas 
handel och nöjen med verksamheter och 
boende. City ska vara alla västeråsares 
vardagsrum, och som sådant krävs 
särskilda satsningar på tillgänglighet och 
trivsel. 

I projektet ”Tyck om din innerstad” 
pågår ett arbete med att ta fram en 
målbild för Västerås innerstad fram till år 
2050. Projektet baseras på dialog med 
västeråsarna och hittills har över 1000 
personer lämnat synpunkter om framti-
dens innerstad. 

Tekniska kontoret deltar i projektled-
ningen och i genomförandet av dialogen. 

Dialogprojektet Tyck om din innerstad, 
engagerade många invånare. 
Foto: Mari Kedevik
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Många av västeråsarnas synpunkter 
handlar om projekt som redan finns med 
i tekniska nämndens planering för de 
kommande åren. Västeråsarna efterfrågar 
bland annat en centralt belägen lekplats 
(planerad investering: lekplats i Centrum) 
och en upprustning av Stora torget 
(redan inplanerad, startar 2017). Löga-
rängen är ett område där många väs-
teråsare vistas och trivs, och där tekniska 
nämnden har investeringsmedel för flera 
år framöver. Även Djäkneberget pekas ut 
av västeråsarna som en viktig plats, och 
där sker redan idag förstärkt skötsel tack 
vare medel från Ruth Randalls fond. 

Planeringen av omdaningen av Stora 
torget och Bondtorget startade under 
senare delen av 2016. Inhämtning av 
förutsättningar sker genom bland annat 
invånardialog och fokusgrupper som 
arbetar med torgets olika aspekter. Plan-
eringen av dessa två viktiga offentliga 
platser fortsätter under 2017, där en 
programhandling ska visa torgets nya 
gestaltning och innehåll. Programhand-
lingen följs sedan av en projektering. 
Investeringsmedel finns för både 2017 
och 2018.

En ny stadsmiljöplan är under arbete. 
I den hanteras gestaltningen av det 
offentliga rummet i staden. Stadsmiljö-
planen går, efter justering, ut på remiss 
under våren.

Under 2017 inleds arbetet med flera 
stora satsningar i city. Stora torget och 
Källgatan projekteras och ombyggnation 
påbörjas av de centrala gatorna Västra 
Kyrkogatan, Skolgatan samt Koppar-
bergsvägen mellan Norra Ringvägen 
och Knutsgatan. Det finns risk för en 
stökig situation i norra delen av city 
för västeråsarna under den period som 
Västra Kyrkogatan, Skolgatan och Stora 
torget görs om samtidigt som Västerås 
stift bygger om vid Domkyrkan.

Precis som under 2016 så görs en extra 
satsning 2017 på trivsel i city genom att 
en miljon kronor läggs på blomsterprakt 
och cykelparkeringar. Det är två områden 
som ofta pekas ut som betydelsefulla 

för besökare i city. Städning är en annan 
prioriterad fråga. Ytorna i city städas 
mellan fyra och sju dagar i veckan. I ”gå-
city” skuras plattytorna en gång i veckan 
under sommaren.

Stadsdelar - ett strategiskt 
utvecklingsområde
Ett av stadens fyra strategiska utveck-
lingsområden handlar om stadsdelsut-
veckling. Under det första året har fokus 
legat på Skallberget och Viksäng/Öster 
Mälarstrand. Tekniska nämnden har 
gjort flera satsningar under de gångna 
åren: På Viksäng har en hastighetssäkrad 
passage byggts över Björnövägen. För 
några år sedan genomfördes ett trygg-
hetsprojekt på Viksäng, där invånarna 
i en arbetsgrupp fick prioritera mellan 
olika trygghetsåtgärder. Mälarparken har 
byggts om och en ny lekplats, Poesi-
parken, har tillkommit på Öster Mälar-
strand.

Stadsdelarna Bäckby och Bjurhovda lyfts 
av tekniska nämnden som viktiga sats-
ningsområden. På Bjurhovda renoveras 
plaskdammen under 2017, ett arbete 
som skulle ha utförts 2016 men som fick 
skjutas upp på grund av att det anbud 
som kom in var för dyrt. 

På Bäckby genomförs ett samarbete 
med Västerås stads ungdomsdialog 
under 2017, för att samla in ungdomars 
synpunkter kring hur stadsdelen kan 
förbättras.

Resecentrum och stations-
området Kungsängen
Ett av Västerås större pågående sam-
hällsbyggnadsprojekt för en lång tid 
framöver, är att utveckla det befintliga 
stationsområdet. Området som ingår är 
Hamngatan till Pilgatan och från Södra 
Ringvägen till Kungsängsgatan (inklu-
sive silon och reningsverket). Storleken 
är cirka 50 hektar (1 hektar är 10 000 
kvadratmeter). Syftet med projektet är att 
skapa en levande stadsdel och ett rese-
centrum för framtiden samtidigt som vi 
bygger bort barriärerna mellan centrum 
och Mälaren.

Under 2017 färdigställs detaljplan för 
ett nytt resecentrum. Projektet är mycket 
komplext. Tekniska kontoret deltar i 
arbetet med många kompetenser, bland 
annat inom gång- och cykel, kollektiv-
trafik samt torg och grönområden.

Kollektivtrafik
Sedan kollektivtrafikomläggningen 
hösten 2013, fortsätter bussresandet 
stadigt att öka i Västerås. Även resenä-
rernas nöjdhet med VL ligger fortsatt på 
topp tre till fem i Sverige efter Svensk 
Kollektivtrafiks mätningar. 

För att bibehålla kollektivtrafikens att-
raktivitet i Västerås, ligger nu stort fokus 
på den strategiska planeringen. Kontoret 
bevakar så att strategin ”kollektivtrafik-
nätet som ryggrad” i ÖP 2026 efterlevs 
när staden växer och nya områden plan-
eras. Exempel på pågående projekt 
just nu är nya utformningen av Bäckby 
centrum, Öster Mälarstrand Dp 3, 
Hacksta samt i planeringen av nya 
området Sätra, norr om Eriksborg. Stor 
vikt läggs också på planeringsarbetet vad 
gäller befintlig infrastruktur, för att öka 
framkomlighet för Västerås stadslinjer. 
Exempelvis bevakas prioriteringen av 
kollektivtrafiken i de starka kollektiv-
trafikstråken. 

Under 2017 fortsätter projektet med att 
ta fram en förstudie om framtidens kol-
lektivtrafik som leds av tekniska kontoret 
på uppdrag av stadsledningskontoret. 
I uppdraget ingår till exempel att titta 

Precis som under 2016 så görs en 
extra satsning 2017 på trivsel i city 
genom att en miljon kronor läggs på 
blomsterprakt och cykelparkeringar.

”
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på spårbunden kollektivtrafik. Ett annat 
utredningsuppdrag under året är att se 
över möjligheten att resa med kollektiv-
trafik till Ängsö under sommaren 2017.   

Gång- och cykeltrafik
Handlingsplan för ökad och säker gång  
och cykeltrafik består av nio åtgärdsom-
råden och gäller för åren 2015 -2019. 
Varje år genomförs aktiviteter för att 
uppmuntra fler till att cykla och gå. 
Staden har nu fyra gång  och cykelräknare 
där flödena kan följas via stadens webb-
sida. Mätarna är ett viktigt instrument för 
att följa upp målen i gång  och cykel-
planen. Under 2017 fortsätter sats-
ningen på att bygga ihop felande länkar 
i cykelbanenätet och komplettering med 
gatubelysning, bland annat kommer 
gång- och cykelvägen till Tillberga att bli 
belyst som en del i en särskild Tillberga-
satsning som staden genomför. Under 
2017 sker även en större satsning på 
vägvisning för cykel. Idag finns vägvis-
ning på våra huvudcykelstråk, men 
skyltningen är inte heltäckande och det 
är bara vissa målpunkter som är upp-
skyltade. Den nya skyltningen innebär ett 
helt nytt system för vägvisning där strå-
ken bland annat kommer att få en egen 
färgsättning. Cykelrådet med represen-
tanter från förtroendevalda, allmänhet, 
näringsliv och intresseföreningar har fyra 
möten om året. Cykelrådets uppgift är att 
förbättra dialogen mellan Västerås stad, 
västeråsarna, intresseorganisationer och 
cykelbranschen.

Många människor cyklar i Västerås, och 
många har också synpunkter på standar-
den på våra cykelbanor. En åtgärd som 
efterfrågats är till exempel sopsaltstråk, 
ett gång- och cykelstråk som snöröjs 
genom att ytan borstas ren från snö och 
is och begjuts med saltlake. Under 2016 
inleddes ett test med tre sopsaltstråk. 
Redan under försökets första veckor 
hördes många nöjda röster bland gående 
och cyklister som använde stråken.

Tillgänglighet
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder 
fortsätter. Arbetet syftar till att ge 
alla människor möjlighet att röra sig i 

Västerås. Åtgärderna underlättar för 
rörelsehindrade att ta sig fram och för 
synskadade att orientera sig. Under 2017 
ligger fokus på tillgänglighetsanpassning 
av lekplatser.

Barn- och ungdomar är en  
del av staden
Barnkonventionen kräver att synpunkter 
från barn och ungdomar tas tillvara i den 
fysiska planeringen. Detta gäller inte 
minst för park- och lekmiljöer. Vid plan-
ering av nya lekplatser sker samråd med 
förskolor/skolor i området. Varje år byggs 
nya lekplatser, och befintliga lekplatser 
upprustas. Under 2017 är det tydligaste 
exemplet byggandet av en lekplats i 
Centrum. Handlingsplanen för lek-
platser, som antogs 2014, ligger till 
grund för fortsatt underhåll och utveck-
ling av stadens lekplatser. Handlings-
planen kommer att uppdateras under 
året. I handlingsplanen kartläggs alla 
lekplatser utifrån bland annat geografiskt 
läge och lekvärde. 

Inom projektet ”ungdomsdialog” har 
ungdomskonsulter under 2016 gjort en 
utredning kring utvecklingen av Lögar-
ängen. Resultaten från denna undersök-

ning blir ett viktigt inspel i framtagandet 
av en plan för Lögarängsområdet. Under 
2017 planeras för en ungdomsdialog på 
Bäckby.

Stadens parker
Ett gestaltningsprogram har tagits fram 
för upprustning av Rudbecksparken. 
2017 ska fontänen i parken byggas om, 
den får en ny gestaltning och belysning. 
Dessutom ska delar av parken gestaltas 
om under de kommande åren, med bland 
annat nya planteringar och komplettering 
av utrustning. Kontoret arbetar också 
med marknadsföring av Västerås parker. 

Det årliga arbetet med Smultronställe-
kartan fortsätter under 2017, liksom 
sensommarsuccén med utebio på Löga-
strand. Evenemanget ”Västerås i Vitt”, 
med isskulptörer i Stadsparken, blev en 
framgång våren 2016 och återkommer 
2017.

En övergripande utredning om Löga-
rängsområdets framtid inleddes under 
2016 och fortsätter under 2017. Tekniska 
kontoret leder projektet som är ett samar-
bete mellan flera berörda förvaltningar. 
Projektet ska resultera i en situationsplan 

Sopsaltat gång- och cykelstråk.  
Foto: Ingela LIndestad
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för hur hela området ska utvecklas. Frågor 
som kommer behandlas är bland annat 
framtida aktiviteter, parkeringar och 
båtplatser samt hur parken ska möta det 
nya badhuset. En invånardialog för att 
få reda på invånarnas förväntningar och 
önskemål ska även genomföras.

Naturområden
Arbetet utifrån den reviderade natur- och 
kulturmiljöplanen fortsätter under 2017. 
Det finns ett behov av att utreda långsik-
tig skötsel av ängs- och betes-
marker på kommunens mark. Som ett led 
i detta kommer kommunens gräsmarker 
att värderas utifrån de inventeringar 
som har genomförts under 2015 och 
2016. Fortsatta naturvärdesinventeringar 
genomförs i stadsdelsskogar och natur-
reservat. Arbetet med att sammanställa 
nya skötselplaner utifrån redan gjorda 
inventeringar kommer också att påbörjas. 
Under 2017 inleds också arbetet med 
att välja ut kommunala ansvarsarter och 
ansvarsmiljöer och planera skötselåtgär-
der för att gynna dessa.

Under 2017 genomförs en inventering av 
var det är möjligt att anlägga och restau-
rera våtmarker och småvatten. I arbetet 

ingår att sammanställa vad som är känt 
vad gäller naturvärden i sötvattens-
miljöer.

Under 2016 har grönstrukturplanen 
reviderats, sannolikt kommer den att 
antas i början av 2017. Under 2017 
kommer kontoret med utgångspunkt i 
den reviderade grönstrukturplanen att 
arbeta med att skapa tydligare identitet 
för stadsdelsskogar samt ta fram skötsel-
planer för dessa. Den skogsbruksplan 
som färdigställts under 2016 kommer 
jämte naturvårdsinventeringar att utgöra 
underlag för dessa skötselplaner. 

Under 2017 inleds arbetet med att få 
en systematik i arbetet med stadens 
skogar. Det innebär framtagandet av en 
rutin för riskträdsinventering samt en 
påbörjad riskträdsinventering. Därtill görs 
en övergripande skötselplanering för att 
stärka våra centrala naturvärden, där 
tall- och ädellövskogsnätverken kommer 
att stå i fokus. Dessa utgör kärnområden 
för den biologiska mångfalden. Kontoret 
utvecklar också metoder för att öka 
naturvärdena i skogskötseln, till exempel 
genom att skapa brynmiljöer.

Revideringen av vattenplanen påbörjades 
under 2016. En viktig utgångspunkt 
för vattenplanen är den nationella 
vattenmyndighetens åtgärdsplan och 
miljökvalitetsnormer, vilka skulle ha 
beslutats i slutet av 2015. Beslutet om 
dessa har dock försenats på grund av 
att åtgärdsprogrammet prövats hos 
regeringen, vilket gjort att revideringen 
av vattenplanen har fått ändrad tidsplan. 
Sannolikt kommer besluten av åtgärds-
programmet och miljökvalitetsnormerna 
att tas i början av 2017. Revideringen av 
vattenplanen kan då genomföras under 
2017. 

Under 2017 kommer projektet LIFE IP 
Rich Waters att startas, det är Vatten-
myndigheten i Norra Östersjöns vattendi-
strikt som är projektkoordinator. Projek-
tet är 7,5 år och omfattar aktiviteter 
och åtgärder för en bättre vattenkvalitet 
i hela Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Västerås stad och Mälarenergi ansvarar 
för en rad aktiviteter inom projektet. 
Tekniska kontoret kommer under 2017 
att planera och projektera för fauna-
passager vid Slottsbron och Falken-
bergska kvarnen samt för en vattenpark 
i Johannisbergsområdet. Byggnation av 
faunapassagerna planeras ske 2018-
2019 och vattenparken 2018. Under 
2017 fortsätter också de lokala natur-
vårdsprojekten ”Motverka spridningen 
av sjögull i Mälaren” och ”Biotopvår-
dande åtgärder i Svartån i Skultuna”, där 
statliga bidrag beviljats.

Det årliga arbetet med Smultronställe-
kartan fortsätter under 2017, liksom 
sensommarsuccén med utebio på 
Lögastrand. Evenemanget ”Västerås i 
Vitt”, med isskulptörer i Stadsparken, 
blev en framgång våren 2016 och 
återkommer 2017.

”

Arbetet med skogsområden är en viktig del 
i tekniska kontorets verksamhet.  
Foto: Pia Nordlander
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Åtgärdsprogram mot buller
Tekniska kontoret arbetar enligt åtgärds-
programmet mot buller som kommun-
fullmäktige antog 2014. Syftet är att 
minska antalet personer som utsätts för 
högt trafikbuller enligt beslutade normer 
för boendemiljö inomhus, utomhus på 
förskole  och skolgårdar samt till viss del 
utomhus på befintliga uteplatser i direkt 
anslutning till bostad. Inom samtliga 
områden prioriteras åtgärder utmed 
stadslinjenätet för kollektivtrafiken 
först. Den åtgärd som är mest aktuell 
är ge bidrag till fastighetsägare att 
installera bullerdämpande fönster. Även 
anläggande av bullerskyddsplank eller 
liknande vid förskole  och skolgårdar kan 
bli aktuellt.

Under 2017 pågår arbete med kartlägg-
ning och uppdatering av åtgärds-
programmet som är påkallat framförallt 
av den stora kollektivtrafikomläggningen 
som skedde hösten 2013.

I arbetet med att bygga staden inåt 
är varje markbit intressant. Ytor som 
tidigare betraktats som oanvändbara 
på grund av bullersituationen kan nu 
komma ifråga för bostadsbyggnation. 
Detta ställer krav på en medveten 
hantering av bullerfrågan redan i ett 
tidigt skede. Ett exempel på en åtgärd 
som testas är att skärma av innergården 
mellan två huskroppar med en hög vägg 
av glas som stoppar bullret.

Trafiksäkerhet
Förbättrad trafiksäkerhet ger inte bara 
färre olyckor med allvarlig påföljd utan 
även en bättre stadsmiljö med ökad 
trygghet, trivsel och tillgänglighet. 
Tekniska kontoret arbetar i enlighet 
med nollvisionen för att bidra till det 
nationella etappmålet om att antalet 
omkomna halveras och antalet allvar-
ligt skadade minskas med en fjärdedel 
mellan 2007 och 2020.

Den stora utmaningen i trafiksäkerhets-
arbetet är att minska antalet döda och 
skadade cyklister och gående. Ungefär 
75 procent av alla som dör och skadas 
allvarligt på de kommunala gatorna är 

oskyddade trafikanter. Den mest på-
tagliga av åtgärderna handlar om 
hastighetsdämpande åtgärder för bil-
trafiken i anslutning till passager för 
gående och cyklister. Under 2017 fort-
sätter arbetet med de passager som har 
pekats ut i handlingsplanen för trafik-
säkra passager 2016 -2019.

I trafiksäkerhetsarbetet ingår också 
gatuutformning vid nybyggnad och 
medverkan i samhällsplaneringens tidiga 
skeden för att påverka lokalisering av 
verksamheter som genererar resor och 
transporter. Rätt trafikreglering är av-
görande för trafiksäkerheten, liksom 
trafikantens förståelse för sin egen 
påverkan i transportsystemet. Vilken 
standardnivå som våra gator och gång  
och cykelbanor har påverkar också 
trafiksäkerheten. Väl utförda driftinsatser 

som snöröjning, sopsaltning och sand-
upptagning minskar olycksrisken, liksom 
underhållsinsatser som potthålslagning. 
I egna och upphandlade transporter ska 
vi ställa rätt trafiksäkerhetskrav vilket kan 
handla om bilbälte, alkolås, cykelhjälm, 
hastighet och fordonssäkerhet.

Transportrådgivning
Cykla till jobbet-kampanjen har hållits i 
Västerås i många år och lockar årligen 
tusentals cyklister att vara med och 
utmana sig själva och kollegorna. 2016 
uppdaterades kampanjen med möjlig-
het för även fotgängare att delta och att 
tävla i lag. 2017 års kampanj fortsätter 
på samma spår.

En handlingsplan för fossilfria fordon har 
tagits fram under ledning av tekniska 
kontoret. Den antogs i kommun-

Tekniska nämndens ordförande, Jazmin Pettersson, 
invigde ett ovanligt farthinder på Björnövägen. Den fäller 
ner en lucka om ett fordon kör för fort.Foto: Ulf Palm.
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fullmäktige i juni 2016. Handlingsplanen 
innehåller åtgärder bland annat kring 
stadens egen fordonspark, riktlinjer för 
fordonsanskaffning samt en översyn av 
reseriktlinjerna. På tekniska nämndens 
ansvar ligger en uppgradering av ladd-
stolpar i anslutning till gatumarks-
parkering. Det har kommit en ny EU-
standard för laddning av elfordon och de 
befintliga stolparna är byggda enligt en 
äldre standard. 

Västerås stad har tillsammans med kom-
munerna i Eskilstuna, Uppsala, Nyköping 
och Örebro blivit beviljade medel från 
Europeiska utvecklingsfonden i Östra 
Mellansverige inom området nudging. 
Det vill säga att genom utformning av 
information och alternativ ge människor 
en knuff i önskvärd riktning. Tekniska 
kontoret kommer under 2017 att genom-
föra nudging-aktiviteter inom området 
cykelparkering och cykelvägvisning. 
De andra kommunerna genomför 
aktiviteter inom andra åtgärder och 
sedan utvärderas alla aktiviteter och 
resulterar i bättre kunskap om hur 
nudging kan användas inom området 
hållbara resor och transporter. 

En del av transportrådgivningens upp-
drag är att nå ut till näringsliv och andra 
organisationer. Transportrådgivningen 

samverkar med Etablering Västerås och 
med energi- och klimatrådgivarna från 
stadsbyggnadsförvaltningen. Ambitionen 
är att nå företag i befintliga forum, till 
exempel genom frukostträffar eller vid 
platsbesök där flera kommunala verk-
samheter gemensamt besöker företaget.

Resvaneundersökning
Under 2016 genomfördes en stor 
resvaneundersökning i Västerås bland ett 
urval av västeråsare mellan 16 och 85 år. 
Det är tredje gången som staden genom-
förde en resvaneundersökning, senaste 
gången var 2011. Svarsfrekvensen var 
37 % vilket var högre än förra gången. 
I enkäten ingick en resdagbok, där varje 
person fyllde i sina resor för en utvald 
dag. Sex av tio svarande har fyllt i resor. 
I resdagboken får vi veta vilka färdsätt 
västeråsarna väljer, vilka ärenden de har 

och hur långt de förflyttar sig. Resultaten 
kommer att kunna användas i trafik-
planeringen och för att följa upp effekt-
erna av genomförda åtgärder. Materialet 
är omfattande, så analysen kommer 
att ta flera månader. Utifrån de resultat 
som kommer fram, kommer fördjupade 
analyser att ske under 2017. Det kan till 
exempel handla om att ta fram informa-
tion om arbetspendling, om kollektiv-
trafikens konkurrenskraft eller om res-
vanor hos män och kvinnor i olika åldrar.

Parkeringsbolag
Västerås Parkerings AB, som ingår i 
stadens koncernbolag, startade sin 
verksamhet i oktober 2016. Detta efter 
att kommunfullmäktige den 1 september 
2016 beslutat att bilda ett parkerings-
bolag för att samordna de strategiska 
parkeringsfrågorna i staden samt till-
handahålla och utveckla parkering i 
enlighet med stadens nya parkerings-
program och parkeringsriktlinjer. För 
att uppnå syftet med en samordnad 
parkeringsverksamhet och en helhets-
syn vid exempelvis beslut om taxenivåer, 
utformas bolaget som personunion med 
tekniska nämnden/tekniska kontoret på 
både politiker- och tjänstemannanivå. 

Samnyttjande av parkering i gemen-
samma parkeringsanläggningar öppnar 
upp för förtätning och möjliggör ett ökat 
bostadsbyggande. Därför planeras för 
investeringar i parkeringshus i centrala 
strategiska områden, främst på Öster 
Mälarstrand och inom stationsområdet 
Kungsängen. Samverkan med marknads-
aktörer, Mimer och stadens förvaltningar 
är en förutsättning för att få en hållbar 
parkeringsplanering.

Parkeringsbolaget ska:
• Ansvara för att planera och driva 

parkeringsverksamhet i enlighet med 
stadens parkeringsprogram. 

• Förvärva, uppföra, avyttra och förval-
ta parkeringsytor och parkeringsanlägg-
ningar på kvartersmark för personbilar i 
strategiska lägen. 

• Ansvara för betalfunktioner för per-
sonbilsparkering. 

• Ansvara för övergripande planering 

Att genom utformning av informa-
tion och alternativ ge människor en 
"knuff" i önskvärd riktning. Det är 
betydelsen av uttrycket nudging.

”

Det nybildade parkeringsbolaget, Västerås 
parkerings AB, ska samordna de 
strategiska parkeringsfrågorna i staden. 
Foto: Pia Nordlander
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och uppföljning av parkering för per-
sonbil och cykel i enlighet med stadens 
parkeringsriktlinjer för nybyggnation.

• Ansvara för parkeringsköp i stadens 
parkeringsanläggningar.

• Ansvara för parkeringsövervakning 
på kvartersmark.

• På uppdrag ansvara för parkeringsö-
vervakning på gator och allmän plats. 

Tekniska nämnden ansvarar för uppgifter 
som enligt lag innebär myndighetsutöv-
ning och som inte har lagstöd för att 
kunna överföras till bolag. Det avser till 
exempel lokala trafikföreskrifter och be-
slut om parkeringsövervakning. Avsikten 
är dock att parkeringsbolaget ska arbeta 
med en helhet i hantering av person-
bilsparkering i strategiska områden i 
centrala Västerås.

Parkeringsverksamhet
Ambitionen att bygga staden inåt på-
verkar planeringen för parkeringar i cen-
trala Västerås. I takt med att fler och fler 
ytor i city bebyggs, finns också önske-
mål att ta parkeringsplatser i anspråk. 
Markparkeringar kommer vartefter att 
ersättas med parkeringsanläggningar i 
flera våningar, för att utnyttja marken så 
effektivt som möjligt. 

Den som äger och bebygger en fastighet 
ansvarar för att ordna parkering för bo-
ende, verksamma och besökare. 
Kommunen har genom antagandet av 
parkeringsriktlinjer bestämt hur många 
platser som minst behöver ordnas. Park-
eringsriktlinjerna ger möjlighet till reduk-
tion av grundtalet för bilparkerings-
platser om byggherrar väljer att arbeta 
med bilpool och andra Mobility Mana-
gementåtgärder. (Mobility Management 
handlar om att påverka en resa i hållbar 
riktning genom att erbjuda alternativ till 
egen bil). 

Inom Dp3 på Öster Mälarstrand 
kommer ett parkeringshus att finansieras 
med hjälp av medel från parkeringsköp. 
Planen anger att parkeringsköp ska ske 
med minst 0,4 av grundtalet för park-
ering. Flera byggherrar har valt att teckna 
avtal om parkeringsköp för ännu fler 

parkeringsplatser, vilket gjort att finansie-
ringen av parkeringshuset nu är säkrad. 
P-huset som har fått namnet ”Däcket” 
ska rymma cirka 440 platser och stå fär-
digt innan sommaren 2018. 

För närvarande pågår byggnation av 
kvarteren Hulte och Högne i centrala 
Västerås. I projektet skapas fler park-
eringsplatser i det befintliga park-
eringshuset öster om Kopparbergsvägen. 
Markparkeringen i anslutning till vård-
centralen bebyggs med ett hundratal 
bostäder. Parkeringsbolaget kommer 
framöver att hyra och förvalta ungefär 
265 parkeringsplatser i p-huset. 

Planering pågår även för ett parkerings-
hus inom nästa etapp på Öster Mälar-
strand, Dp4. För att denna investering 
ska vara möjlig behöver en förutsättning 
i planen vara parkeringsköp med minst 
0,4 av grundtalet för parkering. Disk-
ussioner pågår också om parkeringshus 
vid Oxbacken. Avsikten är att tidigt vara 
med i planering i nya exploateringsom-
råden för att säkerställa en framtida bra 
parkeringssituation. Samtidigt med detta 
är tanken att så många byggherrar som 
möjligt ska arbeta med Mobility 
Management-åtgärder för att minska 
efterfrågan på bil i nya exploaterings-
områden. 

I oktober fick Sverige nya mynt. Efter en 
översyn av hur automaterna används har 
de 11 mest använda automaterna byggts 
om för att kunna ta emot de nya mynten. 
I 26 automater har myntbetalning tagits 
bort. Sex automater som har använts lite 
har tagits bort helt. Det har medfört att 
intäkter från myntbetalning sjunkit med 
drygt hälften till förmån för betalning via 
mobilen. 

8. BYGGANDE
Tekniska nämnden har en investe-
ringsram på drygt 150 miljoner kronor 
under 2017. Det är högt tryck på 
byggprojektledarna på både gatu- och 
parksidan. För att hinna med alla projekt 
anlitas ramavtalskonsulter i de fall det 
är möjligt. Idag har kontoret också egna 
byggledare i vissa projekt, något som 
är värdefullt för kvaliteten i arbetet men 
som tar mycket resurser. I framtiden är 
det troligt att vi i högre grad använder 
konsulter till byggledning och istället 
helt fokuserar på projektledning. Att 
arbeta som byggprojektledare kräver 
mycket specifika kompetenser vilket gör 
tjänsterna svårrekryterade.

Inför 2017 har staden beviljats stats-
bidrag för vissa infrastrukturinveste-
ringar, så kallade stadsmiljöavtal. Totalt 

Parkeringshuset Däcket ska rymma cirka 
440 bilplatser och stå färdigt 2018. Bild: 
FOJAB arkitekter.
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för åren 2017 och 2018 får Västerås 
26 miljoner kronor. Stadsmiljöavtalen 
innebär att trafikverket medfinansierar 
angelägna projekt med upp till 50 %. 
Syftet med satsningen är att främja 
hållbara stadsmiljöer genom att stärka 
kollektivtrafiken. Förutsättningen för 
att få stöd är att kommunen genomför 
motprestationer som bidrar till hållbara 
transporter eller ökat bostadsbyggande. 
Statsbidragen innebär att tekniska 
nämndens investeringsram minskar 
med motsvarande summa. På så sätt 
bidrar tekniska nämnden till att förbättra 
stadens totalekonomi.

Vi bygger för rekreation  
och naturvård
En av de stora satsningarna under 2017 
är anläggandet av en lekplats i centrala 
Västerås. Lekplatsen riktar sig till lite 
äldre barn, och ska komplettera befintlig 
lekplats i Stadsparken. 

Under 2017 fortsätter arbetet med att 
renovera stadens lekplatser. De senaste 
åren har satsningar gjorts på reno-
veringar av större lekplatser (stadsdels-
lekplatser), under 2017 byts fokus till 
våra mindre lekplatser då två av dessa 
renoveras. Dessutom ska lekplatsen 
Lekberga i Tillberga rustas upp. Det är en 
sliten lekplats med stor potential, som 

ska få ett gestaltningsmässigt lyft, med 
ökad tillgänglighet och större lekvärde. 

Plaskdammen på Bjurhovda åtgärdas 
under 2017, entreprenadförfrågan gick 
ut 2016. Arbetet startar under våren 
och ska vara klart till badsäsongen. Den 
nuvarande anläggningen är utdömd 
vilket innebär att en total upprustning 
kommer att ske. Bassängkonstruktionen 
tillverkas i stål med inbyggda vatten-
sprut. Runt plaskdammen läggs ett 
trädäck. Hela anläggningen kommer att 
hägnas in utifrån gällande säkerhets-
bestämmelser. Ett nytt teknikhus byggs 
i anslutning till plaskdammen. Även 
teknikhuset omfattas av säkerhetskrav 
eftersom bassängen renas med starka 
kemikalier. Reningen dimensioneras för 
upp till 40 badande per timme.

På Lögarängen pågår flera projekt. Under 
2016 har en ungdomsdialog ägt rum om 
vad ungdomar vill göra på Lögarängen. 
Dialogen har resulterat i ett önskemål om 
en ”hängyta” som kommer att byggas 
framöver.  Dessutom deltar tekniska kon-
toret i arbetet med park- och trafiklös-
ningarna kring det nya badhuset. 

Parken längs Ägirgatan på Öster 
Mälarstrand färdigprojekteras och börjar 
byggas. Parken blir ett promenadstråk 

med ett lugnare tempo än Öster Mälar-
strands allé. Parken har en lugn karaktär 
med lite ovanligare träd och buskar.

De befintliga murarna vid Fiskartorget 
ska restaureras och projekteringen 
utfördes under 2016. Utförandet sker i 
sambyggnation med den nya fisktrappan/
faunapassagen som är inplanerad för att 
möjliggöra fiskvandring förbi hindret som 
dammen vid Slottsbron utgör. Renovering 
av fontänanläggningen vid Solglittret 
slutfördes under senare delen av 2016. 
Parken kompletteras våren 2017 med 
nya planteringar.

Kontoret har en pågående diskussion om 
var man kan utveckla naturvärden på 
grönytor. Det innebär att skapa så kall-
lade förstärkningsytor till naturområden. 

Under 2017 genomförs två projekt – 
som exempelvis skapande av ängsmark 
eller trädkyrkogård. 

Vi bygger för gående, cyklister 
och biltrafik
Förbättringar i den befintliga gatustruk-
turen sker till stor del på gång- och 
cykelbanenätet där bland annat Tunby-
torpsgatan fick en 1,2 km lång cykelbana 
under 2016 och även Odensvigatan 
kompletterades med en ny gång- och 
cykelbana. 2017 projekteras Källgatan 
för ombyggnation 2018. Västra Kyrko-
gatan och Skolgatan byggs om under 
2017 och 2018. Körytorna som idag är 
väldigt ojämna rustas upp, och längs 
Västra Kyrkogatan anläggs en cykelbana 
mellan Biskopsgatan och Lykttändar-
gränd. Den sträckan har fram tills nu 

Västra Kyrkogatan och Skolgatan 
byggs om under 2017 och 2018. 
Körytorna som idag är väldigt 
ojämna rustas upp, och längs Västra 
Kyrkogatan anläggs en cykelbana.

”

Ungdomsdialog om Lögarängen  
resulterade i önskemål om en "hängyta".  
Foto: Pia Nordlander
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varit en av våra mest högtrafikerade 
felande länkar för cyklister. Hela ytan blir 
markvärmd, precis som idag.

Utformningen av Västra Kyrkogatan och 
Skolgatan är en viktig del av kultur-
arvet runt Domkyrkan, därför kommer 
beläggningen att utgöras av smågatsten 
även efter upprustningen. I området 
finns komplicerad arkeologi vilket ställer 
särskilda krav på utförandet. Dessutom 
finns många berörda att samråda med, 
förutom Domkyrkan till exempel Rud-
beckianska gymnasiet och en förskola.

Inom ramen för nyexploatering och större 
stadsomvandlingar läggs stora resurser 
på att förbättra och bygga ut gatuinfra-
strukturen. Under 2016 färdigställdes 
bland annat den nya vägen till Gädde-
holm. Det handlar om ny bilväg med 
tillhörande cykelväg med belysning längs 
hela sträckan. I projektet ingick även en 
cirkulationsplats i korsningen Stockholm-
svägen och Gäddeholmsvägen. 

Under 2017 byggs nya gator vid Eriks-
lund, Kranbalksgatan och Hallsta Gårds-
gatas förlängning samt en förlängning 
av Söderleden vid Hacksta. Projektering 
inför byggande av ny bro till Björnö 
genomförs under 2017. Den befintliga 
bron kommer att kunna användas tills 
den nya bron är klar.

Kopparbergsvägen byggs om på sträckan 
mellan Norra Ringvägen och Knuts-
gatan, som en följd av exploateringen 
av kvarteren Hulte och Högne. Planering 
och projektering som följd av exploate-
ring sker vid Kopparbergsvägen längs 
Kopparlunden, Kungsängsgatan, Pilgatan 
och Välljärnsgatan.

Trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter i 
normal omfattning. Minst tre passager 
för fotgängare och cyklister åtgärdas 
under året genom platsanpassade 
hastighetsdämpande åtgärder.

Teknikskifte inom belysning
Västerås kommun har cirka 26 000 
gatubelysningsarmaturer. Från år 2000 
har successivt de äldre gatubelysnings-

PEAB, områdena Centrum och Öster 
sköts av Västmanlands Fastighetsskötsel 
AB. Förutom de tre geografiska driftom-
rådena finns speciella driftentreprenader 
för bland annat tekniska system (SFE), 
vinterväghållning av stora leder (Svevia), 
gatubelysning (Vattenfall) och belägg-
ningsunderhåll (NCC). I och med Väst-
manlands Fastighetsskötsels övertagande 
av driftområde Öster i oktober 2016, 
har förvaltningen för stöd, fritid och en-
treprenad inte längre något uppdrag åt 
tekniska kontoret inom gatu- och park-
driftområdena. Det innebär minskad möj-
lighet att använda SFE som backup för 
driftuppdrag. Kontoret märker en ökad 
efterfrågan på arbetsmarknadsåtgärder 
inom driften, något som för närvarande 
undersöks. Beläggningsbranschen är en 
pressad sektor där aktörerna passar på 
varandra, vilket märks vid upphandlingar 
då det är hög risk för tvister.

Drift är åtgärder som syftar till att 
upprätthålla avsedd funktion och åter-
kommer med viss frekvens under året. 
Underhåll är åtgärder som syftar till att 
upprätthålla avsedd funktion och/eller 
varaktigt återföra den till avsedd nivå. 
Driftåtgärder har inget restvärde vid årets 
slut, medan underhållsåtgärder ska ha 
ett restvärde vid årets slut. Skräpplock-
ning längs en väg är en driftåtgärd, 
medan nybeläggning av en väg är un-
derhåll.
En ren, snygg och välfungerande stads-
miljö ökar attraktiviteten och tryggheten 
i Västerås. Driftåtgärder är nödvändiga 
för att upprätthålla funktionen på våra 
anläggningar. I den anlagda miljön 
arbetar vi i många fall ”mot naturen”, 
vilket kräver driftinsatser. Ogrästillväxt 
är ett tydligt exempel både i gatu- och 
parkmiljö. Behov av drift uppstår också 
på grund av förstörelse som nedskräp-
ning och klotter. I jämförelsenätverket 
”Väl mätt” visar det sig att Västerås stad 
lägger mer pengar på att sanera klotter 
jämfört med andra kommuner. 

Satsning på beläggnings-  
och brounderhåll
Gator och gång  och cykelvägar används 
av alla stadens invånare vilket innebär 

armaturerna bytts ut till mer energisnåla 
armaturer. Ett teknikskifte pågår inom 
belysningen. Den nya LED -tekniken är 
energisnålare, har bättre livslängd och 
är enklare att styra. Dessutom innehåller 
den inget kvicksilver. Under 2016 har en 
stor satsning skett med byte av armatu-
rer på stadens stora leder. Inte mindre än 
900 ljuspunkter har fått nya LED-arma-
turer som har försetts med utrustning för 
intelligent styrning. Under 2017 slutförs 
arbetet med de kvarvarande gamla arma-
turerna på de stora lederna.

I Västerås innerstad bidrar belysningen 
till upplevd trygghet. Belysning används 
också för att förstärka upplevelsen av 
stadsrummet. Tack vare dagens energi-
snåla belysningsarmaturer finns stora 
möjligheter att arbeta med effektbelys-
ning. 

Staden saknar idag en plan för belys-
ning, något som ofta efterfrågas i 
plansammanhang men som hittills inte 
har kunnat prioriteras. Satsningen på 
vinterbelysning i city är mycket upp-
skattad bland västeråsarna. 2016 års 
satsning var ett par lysande hjortar som 
placerades i Vasaparken. 

9. DRIFT OCH 
UNDERHÅLL
Alla anläggningar kräver skötsel för 
att behålla sin funktion under hela sin 
livslängd. Drift  och underhållsarbetet 
pågår dygnet runt, året runt. Våra områ-
desentreprenörer städar, klipper, rensar 
och snöröjer. Markvärmetekniker bevakar 
utetemperaturen under mörka vinternät-
ter för att köra markvärmesystemet så 
effektivt som möjligt. Belysningsentre-
prenörer ronderar och kontrollerar våra 
26 000 belysningsarmaturer. Tekniska 
kontorets driftansvariga bevakar drift  och 
underhållsinsatserna genom stickprov, 
möten och revisioner.

Gatu  och parkdriften i Västerås sköts 
av flera olika entreprenörer. Drift och 
underhåll på område Väster sköts av 
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att deras standard är föremål för åtskil-
liga bedömningar och utlåtanden, inte 
minst via media. Under många år har 
beläggningsunderhållet varit eftersatt. 

Ett trendbrott för gatuunderhållet skedde 
2016 då tekniska nämndens budget 
för planerat beläggningsunderhåll och 
brounderhåll ökade till 35 miljoner 
kronor. 2017 sker ytterligare ett tillskott 
innebärande en årsbudget på 50 miljoner 
kronor. Detta ger förutsättningar för att 
för första gången på 2000-talet hålla 
underhållsskulden i schack även om den 
inte minskar.

För att hinna med planeringen och för att 
göra det mesta av pengarna, är kontorets 
strategi att fokusera på ett sammanhållet 
geografiskt område. Under 2017 kom-
mer således stora delar av gatorna på 
Kristiansborg att få ny beläggning. Vägar 
i huvudvägnätet som har buss i linjetrafik 
ligger också högt på prioriteringslistan. 
Spårbildning på dessa vägar utgör en 
trafiksäkerhetsrisk och åtgärdas först. 
I övrigt sprids åtgärderna ut över hela 
staden, och mellan 20 och 30 procent av 
tillskottet läggs på gång  och cykelvägar. 
Den exakta planeringen av beläggnings-
insatserna kan göras först när vintern är 
slut, och man ser hur tjäle och snöröjning 

har påverkat vägbanorna. Mälarener-
gis grävningar för VA, fjärrvärme och 
stadsnät påverkar också planeringen av 
beläggningsinsatser och kan innebära 
att planerade insatser byts ut med kort 
framförhållning. Kontoret börjar under 
2017 att använda ett nytt IT-system för 
beläggningsplanering.

Även inom brounderhåll är det en ut-
maning att hinna planera för att genom-
föra underhåll i den omfattning budget-
en tillåter. Det är ett angenämt problem 
efter många år med låg budget. Under 
2017 åtgärdas bland annat två broar 
längs Lugna gatan. 

Satsning på gatudrift
I gatudriften ingår bland annat renhåll-
ning, ogräsborttagning, klottersanering, 
skötsel av plattytor, räcken och staket, 
trappor, bullerskyddsplank, dagvatten  
och dikesbrunnar samt vägmärken. Våra 
upphandlade entreprenörer har daglig 
tillsyn av anläggningarna. Många syn-
punkter kommer också in från allmän-
heten. Dessa hanteras i Infracontrol, ett 
verksamhetssystem som är gemensamt 
för kontaktcenter, driftansvariga och en-
treprenörer. Under 2017 upphandlas ett 
IT-stöd för schaktansökningar, något som 
kan effektivisera verksamheten.

Gatudriften har länge varit ordentligt 
underfinansierad och driftbristen leder 
till att underhållsskulden ökar. Lagning 
av sprickor och potthål har inte kunnat 
ske i önskvärd omfattning, vilket lett till 
att vägnätet fått sämre kvalitet. Det har 
kommit politiska initiativ om att ta fram 
en servicegaranti för potthålslagning 
längs stora leder och bussgator, något 
som inte kunnat göras på grund av den 
ansträngda budgeten. Ogrästillväxt är 
ett annat bekymmer. Om ogräs inte tas 
bort i hårdgjorda ytor luckras underlaget 
upp. Efter något år blir det möjligt för 
vedartade växter att etablera sig på plat-
sen. När de kraftiga rötterna fått fäste i 
underlaget är det mycket svårt att rensa 
bort växtligheten. Ytan måste ofta läggas 
om helt. 

I budgetbeslutet för 2017 avsattes 3 mil-
joner kronor för gatuunderhåll. Det är ett 
välkommet tillskott i en verksamhet där 
det finns stora behov. Det som prioriteras 
är åtgärder som ger synligt resultat och/
eller ökar trafiksäkerheten, till exempel 
potthåls- och spricklagning, ogräsrens-
ning och klottersanering.

Vinterväghållningen är en verksamhet 
som pågår hela året. Mest märks verk-
samheten under vintermånaderna när 
våra upphandlade entreprenörer sköter 
snöröjning och halkbekämpning på gator 
och vägar i hela staden. Utkallningen 
av pådrag sköts av en beredskapsgrupp 
av tjänstemän på tekniska kontoret. Allt 
grus som använts som halkbekämpnings-
material tas upp igen under våren. Under 
övriga året pågår planering och upp-
datering av kartmaterial. Under vintern 
2016-2017 börjar två nya entreprenörer 
sina vinterväghållningsuppdrag, Svevia 
på våra stora trafikleder och Västman-
lands fastighetsskötsel på område Öster. 
Den stora nyheten för året är annars 
försöket med sopsaltning av gång- och 
cykelvägar, som kommer att följas upp 
under 2017. 

Ett viktigt arbete inom gatudriften är 
kontrollen av siktskymmande och fram-
komlighetsbegränsande växtlighet. Inför 
beläggningsarbeten och vid snöröjning 

Budgeten för beläggningsunderhåll och 
brounderhåll höjs till 50 miljoner kronor 
för 2017. Foto: Ulf Palm
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är det viktigt att vägen är fri från hinder. 
För fotgängare på alla stadens trottoarer 
och gångbanor kan yviga häckar inne-
bära besvärliga omvägar. Häckarnas höjd 
kan också påverka sikten i korsningar. 
Tekniska kontoret arbetar systematiskt 
med uppföljning av växtlighet, ett arbete 
som delvis utförs som en arbetsmark-
nadsåtgärd.

Skötsel av parker och 
naturområden
Flera av stadens centrala parker har 
under 2016 restaurerats med nya 
perenner där det var slitet och ner-
gånget. Nu har parkerna ett fräscht 
bestånd, vilket var möjligt tack vare det 
extra tillskottet för grönska i centrum. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2017 
med Humlegården och Rudbecks- 
parken. Torggatan har under den gångna 
växtsäsongen fått ett lyft med nya stora 
planteringskärl med magnolia och 
silkesnäva, samt nya amplar som hängs i 
konsoller på belysningsstolparna.

Parkskötseln i stadsdelarna är eftersatt. 
Den driftbudget som finns satsas i första 
hand på centrala parker, samt på åtgär-
der som behövs för att skydda liv och 
hälsa, framför allt nedtagning av döda 
träd. Almsjukan har drabbat Västerås hårt 
och det finns flera hundra döda almar 
som väntar på att tas ner. Under 2017 
prioriterar tekniska nämnden parkdriften 
genom att avsätta tre miljoner kronor 
till skötselåtgärder. Denna utökning av 
ramen kommer främst att användas 
till nedtagning av träd, beskärning av 
buskage och röjningar för sikt och fram-
komlighet.

I takt med att Västerås växer tillkom-
mer fler strövområden och parker 
som behöver skötsel. För år 2017 har 
tekniska nämnden fått kompensation för 
tillkommande ytor, vilket täcker en del av 
merkostnaderna. De nya anläggningarna 
är dock ofta i exklusiva material och 
utföranden som kostar mer att drifta än 
traditionella lösningar. Orsaken kan vara 
estetiska krav eller tillgänglighetskrav. 
Ett exempel är driften för den nybyggda 
Poesiparken, som ligger på 20 000 

kronor per månad. Tekniska kontoret ser 
ett stort behov av att synliggöra drift-
kostnaderna tydligare redan i planerings-
skedet.

Kontoret kommer under året att arbeta 
på att ta fram en värdering av under-
hållsskulden inom parkverksamheten. 
Genom att kartlägga behovet av under-
håll för till exempel buskage, träd och 
lekplatser hoppas tekniska nämnden på 
att få tilldelning av medel på samma sätt 
som för gatuunderhållet. Under 2016 
har underhållsåtgärder koncentrerats på 
lekutrustningar, parkutrustningar, bevatt-
ningsanläggningar samt röjningar av sly 
och mindre gallringar.

Djäkneberget rustades under 2016. 
Den stora lekplatsen har fått ett rejält 
ansiktslyft med ny utrustning och mark-
beläggningar. Även de vita paviljongerna 
har renoverats och målats om. Slyröj-
ning och målning av minnesstenarna 
har utförts av AMA:s arbetslag som en 
arbetsmarknadsåtgärd. Arbetena har till 
stor del bekostats av den fond som finns 
för Djäkneberget, Ruth Randalls fond.

Arbetet med bekämpning och kartering 
av invasiva arter fortsätter. En invasiv art 
är en art som introducerats till områden 
utanför sitt ursprungliga utbrednings-
område. Arten sprider sig av egen kraft 
och skadar ekosystemet, åstadkommer 
ekonomisk skada eller påverkar hälsan 
negativt hos djur och människor. En 
invasiv art som redan är väl känd och 
inventerad i Västerås är den giftiga jätte-
lokan. Sjögull är en annan invasiv art, en 
prydnadsväxt för trädgårdsdammar som 
fått fäste i flera vattendrag i Västerås. 
Både jätteloka och sjögull ska bekämpas 
under 2017.

10. MYNDIGHETS-
UTÖVNING
Det offentliga rummet
Det finns ungefär 80 uteserveringar i vår 
stadskärna och restaurangerna tenderar 
att öka i antal. Det är en utvckling som 
ställer höga krav på planering och upp-

följning av både nya och gamla etable-
ringar. Tekniska kontoret har kontinuerlig 
dialog med aktörerna i city. Genom detta 
arbete bidrar vi till en stadskärna som är 
tillgänglig för alla.

Färdtjänst
Färdtjänst är särskild kollektivtrafik där 
det krävs tillstånd för att resa. Färdtjäns-
ten riktar sig till de personer som på 
grund av varaktiga funktionshinder har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel. Antalet äldre 
personer i befolkningen ökar ständigt. 
Därför är det är troligt att efterfrågan på 
färdtjänst kommer att öka framöver.

Transport- och myndighetsenheten 
handlägger varje månad cirka 120 
färdtjänstansökningar, samt ett femtiotal 
ansökningar om riksfärdtjänst. Drygt 
nio av tio ansökningar om färdtjänst 
beviljas. Enheten strävar ständigt efter en 
hög nivå av service och uppfyller de mål 
och åtaganden vilka finns formulerade i 
servicedeklarationen.

Västerås centrum har fått extra 
tillskott av grönska. Foto: Most 
Photos.
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Att våra kunder är nöjda med de 
tjänster vi levererar och den service 
vi tillhandahåller är centralt för vårt 
arbete. Av organisationen krävs att vi 
har fungerande och effektiva processer 
för att kunna levererar rätt tjänster 
och service. Vi ska leverera rätt kvalitet 
och resultatet ska vara minst det 
som kunden förväntat. För att klara 

det måste vi ha en god ekonomi och 
kunniga och engagerade medarbetare. 
År 2016 infördes balanserad styrning 
som ny styrprincip i Västerås stad. 
Balanserad styrning är ett sätt att 
knyta organisationens övergripande 
mål närmare det dagliga arbetet. 
Genom ett balanserat styrkort för 
verksamheten belyses fyra perspektiv, 

kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. 
Tekniska nämndens styrkort ska visa 
hur nämnden bidrar till att uppnå de 
övergripande målen som satts upp av 
kommunfullmäktige. Målen framgår 
i tabellen nedan, liksom väsentliga 
framgångsfaktorer, nyckeltal och 
aktiviteter.

Styrkort

Perspektiv:  
KUND 

Övergripande mål Vi har nöjda kunder och invånare

Kritiska 
framgångsfaktorer

Kundbemötande och invånardialog

Attraktiv och säker offentlig miljö

Fungerande infrastruktur

Nyckeltal med måltal Andelen västeråsare som upplever parkerna som vackra och trivsamma ska 
vara minst 80 %
Andelen västeråsare som upplever natur och friluftsområden som attraktiva 
ska vara minst 90 %
Nöjdheten med situationen för cyklister ska vara minst 80 %
Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken ska vara minst 80 %
Minst 5 % av vägnätet får ny beläggning varje år

Handlingsplan för 
perspektivet KUND

• Sommartrafik till Ängsö, utföra uppdraget förutsatt beslut
• Utökning stadsbusstrafik
• Genomföra trygghetsprojekt i stadsdel
• Bygga minst tre säkra GC-passager
• Ettårssatsning cykelparkering och grönska i centrum 

• Påbörja ombyggnation V Kyrkogatan/Skolgatan
• Bygga om Kopparbergsvägen mellan Knutsgatan och Norra Ringvägen
• Delta i EU-projekt om nudging*
• Sopsaltning inkl kommunikationsaktiviteter
• Satsning på gatuunderhåll 50 mkr beläggning och bro
• Påbörja ombyggnation av Stora torget (klart 2018)
• Byggnation av lekplats i Centrum
• Ungdomsdialog Bäckby
• Ta fram en utvecklingsplan för Lögarängen i samverkan med andra 

förvaltningar
• Satsning på Lögarängsparken utifrån ungdomsdialog och 

tillgänglighet
• Projektering och planering av fiskpassager i Svartån och vattenpark i 

Johannisberg
• Plaskdamm Bjurhovda, byggnation klar till sommaren
• Genomföra Tillberga-satsning enligt KF-uppdrag (lekplats Lekberga, 

GC-belysning samt vändplan)
• Bygga 1-2 lekplatser
• Invånardialog om centrala parker

Ansvarig
Transport- och myndighetsenheten
Transport- och myndighetsenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten/Park- och 
naturenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
Park- och naturenheten
Park- och naturenheten
Park- och naturenheten

Park- och naturenheten

Park- och naturenheten

Park- och naturenheten
Park- och naturenheten

Park- och naturenheten
Park- och naturenheten
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Perspektiv:  
KVALITET 

Övergripande mål Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Kritiska 
framgångsfaktorer

Rätt utförda entreprenader

Rätt utförda tjänster mot kund

Fungerande planeringsprocess

Effektiv uppföljning av arbeten

Nyckeltal med måltal • Minst två entreprenadrevisioner genomförs under året
• Minst 70 % av företagarna ska vara nöjda med tekniska kontorets 

service inom markupplåtelser
• Antalet tillfällen för planverkstäder och andra samverkansforum 

ska vara minst 5 st
• 90 % av investeringsprojekt genomförs enligt tidplan

Handlingsplan för 
perspektivet KVALITET

• Digitalisering – förstudie av möjligheterna till 
verksamhetsutveckling med hjälp av IT

• Grönstrukturplan (beslutas av KS)
• Genomföra planverkstad vid minst fem tillfällen 

• Beslut om handlingsplan för lekparker, revidering
• Beslut (i KS/KF) om handlingsplan för stadsmiljö
• Beslut om Vattenplan, revidering
• Verkställ eventuellt beslut om flytt av färdtjänstverksamhet
• Utveckla arbetsformer mellan Parkeringsbolag och TK
• Förstärkning av planeringsresurser för målet 1000 bostäder per år
• Undersöka möjligheten till samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen om skjutsning, klotter och nedskräpning
• Resvaneundersökning följdaktivitet
• Arbetsmarknadsåtgärder verkställa uppdrag från nämndinitiativ 

• Bekämpning av jättebjörnloka och sjögull

Ansvarig 
Direktören

Park- och naturenheten
Gatu- och trafikenheten/Park- och 
naturenheten
Park- och naturenheten
Park- och naturenheten
Park- och naturenheten
Transport- och myndighetsenheten 
Transport- och myndighetsenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten

Utvecklingsstrategen
Gatu- och trafikenheten/Park- och 
naturenheten
Park- och naturenheten
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Perspektiv: 
EKONOMI

Övergripande mål Vi har ekonomi i balans

Kritiska 
framgångsfaktorer

Driftbudgeten exklusive vinterväghållning i balans

Investeringsbudget i balans

Väl fungerande och effektiv ekonomistyrning och -uppföljning

Nyckeltal med måltal • Utfall för drift och investeringar i balans mot budget
• Kostnaderna för konkurrensutsatta verksamheter ska minska
• 100 % av våra leveranser inom ekonomiprocessen är i tid
• 100 % av tekniska nämndens ledamöter och ersättare ska vara 

nöjda med våra leveranser

Handlingsplan för 
perspektivet EKONOMI

• Beslutsunderlag för indexering av kollektivtrafiktaxa enligt 
uppdrag från KF

• Förfrågningsunderlag för drift av tekniska system (oavsett 
upphandling eller fortsatt egenregi)

• Åtgärdsplan vid budget ej i balans
• Plan för behovet av underhållsinvesteringar, park
• Utredning huvudmannaskap
• Genomförandebeskrivning tas fram för alla projekt över 1 mkr 

enligt rutin
• Byte av armaturer längs stora trafikleder
• Ny belysning i varutunneln

Ansvarig 
Transport- och myndighetsenheten

Gatu- och trafikenheten

Ekonomienheten
Park- och naturenheten
Utvecklingsstrategen
Gatu- och trafikenheten/Park- och 
naturenheten
Gatu- och trafikenheten
Gatu- och trafikenheten
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Perspektiv: 
MEDARBETARE

Övergripande mål Vi har nöjda medarbetare med rätt kompetens

Kritiska 
framgångsfaktorer

Väl fungerande organisation

Engagerade medarbetare och chefer

Medarbetare och chefer som trivs och utvecklas

Attrahera nya medarbetare

Friska medarbetare och chefer

Nyckeltal med måltal • Sammanvägt organisationsindex ska vara minst 80 %
• Medarbetarnas engagemangsindex ska vara minst 80 %
• Ledarskapsindex ska vara minst 85 %
• Minst 75 % av medarbetarna upplever att de utvecklas i sitt arbete
• Minst 75 % av medarbetarna upplever att vi arbetar för att 

attrahera och rekrytera nya medarbetare
• Stressindex enligt medarbetarundersökningen ska ligga under 8 %

Handlingsplan för 
perspektivet 
MEDARBETARE

• Utbilda våra chefer i förändringsledning
• Erbjuda utbildning i att hantera rättshaveristiskt beteende
• Planering av aktiviteter kopplade till arbetsgivarvarumärket
• Genomföra en samarbetshalvdag med annan förvaltning
• Handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa
• Hela tiden ha fem aktuella examensarbeten tillgängliga och 

beskrivna på webben
• Medverka till bästa möjliga implementering av ny organisation
• Ett kompetensutvecklingsprogram för alla medarbetare, t ex om 

förändring, kundfokus, bemötande och organisationskultur

Ansvarig 
Direktören
HR-funktionen
Direktören/HR-funktionen/enhetschef
Park- och naturenheten
Direktören
Utvecklingsstrategen

Direktören/enhetschef
Direktören
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Uppföljning

Tekniska nämnden ska årligen till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under året, på det som kommunstyrelsen bestämt.

Verksamhetsplanen ska uppdateras varje år inför budgetprocessen. Uppföljning sker i samband med delårsrapportering.

Hans Näslund
Direktör

Vad När

Verksamhetsplan Senast november året före

Uppföljning av verksamhetsplanen Uppföljning av verksamhetsplanen

Delårsrapport med prognos Varje tertial

Verksamhetsberättelse Årligen i februari

Underlag för årsplan Årligen i mars

Avstämning av årsplan Årligen i oktober

Intern kontrollplan Årligen i oktober 

Följande riktlinjer ska gälla vid rapportering och uppföljning av verksamheten:
Förvaltningschefen rapporterar till nämnden
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Vår verksamhet i bilder
1. En västeråsare lämnar sin synpunkt i projektet  
    Tyck om din innerstad. Foto: Linnea Viklund.
2. Europeiska trafikantveckan handlade 2016 om 
    hållbara resor. Informerade gjorde transport- 
    rådgivare Jenny Bergström, till vänster och 
    energi- och klimatrådgivare Zandra Wenngren.  
    Foto: Åsa Högstedt
3. Invigning av uteklassrummet på Djäkneberget. 
    Foto: Petra Löfgren.
4. 80-årig man testar ett utegym i Jinan i Kina. 
    Foto: Ulf Palm.
5. Xue Zaiyin, biträdande chef för Jinans land-
    skaps- och skogsbyrå, provar ett av redskapen 
    vid Björnöns utegym. Foto: Ulf Palm.
6. Belysning längs Öster Mälarstrands allé i  
    gryningen. Foto: Ulf Palm.
7. Landskapsarkitekt Anders Nordberg med några 
    av alla förslag om hur västeråsare vill att Stora  
    Torget ska se ut i framtiden. Foto: Ulf Palm.

1 2 3

4 5

6 7
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Perspektiv och 
övergripande  
mål

Väsentliga nyckeltal som tekniska nämnden följer

KUND

Vi har nöjda kunder och 
invånare

Andelen västeråsare som upplever gator och parker i Centrum som trygga 
Andelen västeråsare som tycker att lekplatserna är attraktiva
Cykelåkandet förbi våra automatiska mätstationer
Antalet dödade och svårt skadade i trafiken
Placeringen i tillgänglighetsbarometern 
Nöjdhet med situationen för fotgängare 
Andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar
Nöjdhet med vinterväghållningen
Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken (Ersätter kundnöjdhet som måltal i styrkortet från och med 2017, när nytt mätsystem 
tagits i drift)
Total längd gång- och cykelbanor (km)
Total väglängd (km)
Antal belysningspunkter
Antal vinterväghållningspådrag (stora pådrag, små pådrag, långedrag samt halkbekämpning på stora leder)
Antal tillfällen för halkbekämpning av stora leder
Ny beläggning på gång- och cykelvägar (tusental kvadratmeter)
Ny beläggning på körbanor (tusental kvadratmeter)
Allmänna parkeringsplatser (antal)
Avgiftsbelagda parkeringsplatser (antal)
Antal lekplatser
Antal aktivitetsplaner
Antal isbanor som spolas
Total gräsyta som klipps (tusental kvadratmeter)
Ytor med perennplaneringar (kvadratmeter)
Ytor med sommarblomsplaneringar (kvadratmeter)
Ytor med prydnadsbuskage (kvadratmeter)
Ytor med bruksbuskage (kvadratmeter)
Antal omsorgsresor
Antal färdtjänstresor med taxi
Antal resor med flexlinjen
Antal resor med flexlinjen 65+
Antal färdtjänsttillstånd
Antal nyttjade färdtjänsttillstånd
Andel nyttjade färdtjänsttillstånd (%)

KVALITET

Vi har rätt kvalitet i våra 
verksamheter och levererar 
rätt resultat

Andelen av nästa års större investeringsprojekt som är projekterade och där bygghandlingar finns vid årets slut (%)
Antal schaktansökningar
Återställd mark efter grävning (tusental kvadratmeter)
Genomsnittlig handläggningstid för ärenden i infracontrol och för färdtjänst 
Felparkeringsavgifter (antal)
Andel vägyta med ny beläggning (%)
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Perspektiv och 
övergripande  
mål

Väsentliga nyckeltal som tekniska nämnden följer

EKONOMI

Vi har en ekonomi 
i balans

Verksamhetens kostnader (miljoner kronor)
Investeringar (miljoner kronor)
Intäkter från gatumarksparkering (miljoner kronor)
Intäkter från parkeringsanläggningar (miljoner kronor)
Energiförbrukningen för gatubelysning (kWh)
Kostnad för gatubelysning (kr/kvadratmeter)
Kostnad för vinterväghållning (kr/kvadratmeter) 
Kostnad för gräsklippning (kr/kvadratmeter)
Avgiftsbelagd parkering, resultat per plats (kr)
Transportkostnad per färdtjänstresa med taxi (kr/resa)
Transportkostnad per omsorgsresa (kr/resa)
Transportkostnad per resa med flexlinjen (kr/resa)

MEDARBETARE

Vi har nöjda medarbetare 
med rätt kompetens

Antal tillsvidareanställda
Antal årsarbetare
Sjukfrånvaro (%)
Samtliga resultat i medarbetarenkäten

ÖVRIGT Belastningen av kväve och fosfor från jordbruksmark
Andelen inslag av våtmarker och dammar för dagvatten
Antalet fria vandringsvägar i vattendragen till och från sjöarna
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STADENS 
ÖVERGRIPANDE 
STYRDOKUMENT
Stadens övergripande styrdokument har 
delats in i huvudrubrikerna: Ekonomi 
& Finans, Kommunikation, Medarbe-
tare, Säkerhet, Miljö/Samhällsbyggnad/
Näringsliv samt Välfärd. 
Dokumenten är i sin tur indelade i 
Program, Policy, Riktlinjer och Handlings-
program.

Dokumenten ligger samlade på intra-
nätet http://insidan.vasteras.se

TEKNISKA 
NÄMNDENS 
STYRDOKUMENT
Tekniska nämndens verksamhet styrs i 
stor omfattning av planer och program 
som tas i andra nämnder, kommunsty-
relse och fullmäktige. Av dessa är endast 
ett fåtal med särskild inriktning på 
verksamhetsområdet medtaget i denna 
sammanställning.

Dessutom finns inom verksamheten ett 
flertal dokument som anger hur vissa 
typer av åtgärder ska utföras, till exempel 
klippning av siktskymmande häckar, 
grävning i allmän plats mark, utplacering 
av blomlådor som trafiksäkerhetsåtgärd 
etc. 

En redovisning av aktuella styrdokument 
uppdelade på verksamhetsområde redo-
visas nedan.

PARK OCH NATUR
Handlingsplan för natur- 
och kulturmiljön 
(kommunstyrelsen 2010)

Grönstrukturplanen (bilaga till ÖP 54, 
kommunfullmäktige 25 november 2004)

Handlingsplan för lekplatser i  
Västerås (tekniska nämnden 2014)

Trädpolicy (tekniska nämnden 2013)

Handlingsplan för stadsträd  
(tekniska nämnden 2015)

Stadsmiljöprogrammet (ingår i ÖP 
53) (kommunfullmäktige, 2000)

Dagvattenpolicy och Handlingsplan 
för dagvatten (kommunfullmäktige 
mars 2014)

Västerås vattenplan 2012-2021 
(kommunfullmäktige oktober 2012)

Handlingsplan för förorenade 
områden i Västerås (kommunstyrelsen, 
2006)

Vision Friluftsliv och Turism i  
Västerås skärgård (kommun- 
fullmäktige sept 2008)

Handlingsplan för friluftslivet  
(kommunfullmäktige 2013)

GATA OCH TRAFIK
Trafikplan 2026 
(kommunfullmäktige, maj 2014)

Program för personer med 
 funktionsnedsättning 
(kommunfullmäktige, april 2013)

Västerås åtgärdsprogram 
mot buller 
(kommunfullmäktige, feb 2014)

Handlingsplan för HIN - 
 Åtgärdande av enkelt avhjälpta 
hinder på allmän plats 
(tekniska nämnden, april 2008)

Riktlinjer för passager 
(tekniska nämnden maj 2008, ersätts 
2016 av ”Handlingsplan för trafiksäkra 
passager 2016-2019”)

Handlingsplan för ökad och 
säker gång- och cykeltrafik i 
Västerås 2015-2019 
(tekniska nämnden, mars 2015)

Handlingsplan för genomför-
ande av "Program för personer 
med funktonsnedsättning" 
2015-2016 
(Kommunstyrelsen 2015)

Handlingsplan för passager på 
huvudvägnätet 
(tekniska nämnden, nov 2013, ersätts av 
"Handlingsplan för trafiksäkra passager 
2016-2019)

Handlingsplan för passager  
vid förskolor, skolor och 
 äldreboenden 
(tekniska nämnden nov 2013, ersätts 
2016 av ”Handlingsplan för trafiksäkra 
passager 2016-2019”)

Handlingsplan för transport-
rådgivning 2014-2018 
(tekniska nämnden juni 2014)

Handlingsplan för åtgärder mot 
omgivningsbuller från fordons-
trafik 2014-2016 
(tekniska nämnden dec 2014)

Rekommendationer för 
 utplacering av hinder på gång- 
och cykelväg 
(tekniska nämnden, nov 2007)

BILAGA 2 

Förteckning över styrdokument
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TRANSPORT OCH 
MYNDIGHET
Riktlinjer för upplåtelse av 
offentlig plats
(teknisk- och idrottsnämnden dec 2003) 
Regler för upplåtelser av offentlig plats

Riktlinjer för färdtjänst och 
 riksfärdtjänst 
(tekniska nämnden april 2008)
Regler för färdtjänstresor

Lokala ordningsföreskrifter för 
 torghandeln 
(kommunfullmäktige mars 2004)
Regler för torghandeln

Råd och riktlinjer för ute-
serveringar i Västerås 
(tekniska nämnden 2016)

Policy för parkering i centrala 
Västerås 
(tekniska nämnden maj 2008)
Underlag för planering och myndighets-
beslut kring parkering

Handlingsplan för hastigheter 
i Västerås tätort
(tekniska nämnden maj 2010)

Handlingsplan för hastigheter 
i Västerås kommuns tätorter, 
exklusive centralorten 
(tekniska nämnden september 2010)

PERSONAL
Handlingsplan och aktiviteter 
för arbetsmiljö och hälsa på 
tekniska nämndens stab 
(tekniska nämndens stab 2015)

Policy om mutor och bestickning
(tekniska nämndens stab januari 2013)

ÖVRIGT
Policy för synpunktshantering 
för Västerås stad 
(kommunstyrelsen oktober 2014)

Riktlinjer för kommunikation 
(tekniska nämndens stab april 2008)

Riktlinjer för kriskommunikation 
(tekniska nämndens stab april 2008)

Handlingsplan för upphandling 
(tekniska nämnden augusti 2015)

Revisionsplan för upphandlade 
 entreprenader 
(tekniska nämnden februari 2013)

Lasse Färnlöfs plats, Öster Mälarstrand 
invigdes den 27 augusti 2016. Den konstnärliga 
gestaltningen är gjord av Ida Rosén Branzell. 
Foto: Ulf Palm



Västerås stad
Tekniska kontoret
721 87 Västerås

Kontaktcenter: 021-39 00 00
Fax: 021-18 96 55

tekniska.kontoret@vasteras.se
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