
 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Magnus Lindberg 
Epost: magnus.lindberg@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-05-30 
Diarienr 

KS 2022/00795- 1.4.1  

  

 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Strategiska underhållsinvesteringar, 
gatubeläggning och bro 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Höjning av investeringsram 2022 för tekniska nämndens strategiska 

underhållsinvesteringar, gatubeläggning och bro med 15 mnkr, från 51 mnkr 

till 66 mnkr godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 maj 2022 att ge stadsledningskontoret i 

uppdrag att skriva fram ett ärende till nästa kommunstyrelsesammanträde om 

att utöka ram 2022 för tekniska nämndens strategiska 

underhållsinvesteringar, gatubeläggning och bro med 15 mnkr. 

Bakgrunden är den årliga avrapporteringen från teknik- och 

fastighetsförvaltningen till kommunstyrelsen, gällande underhållsbudgetens 

påverkan på gatuanläggningens kvalitet 2022 (KS 2018/01044- 1.4.2).  

Med ett tillskott på 15 mnkr i ram till 66 mnkr för 2022 har tekniska 

nämnden möjlighet att utöka med insatser inom både vägbeläggning och 

brounderhåll. På beläggningssidan innebär det bland annat beställning av 

omasfaltering av fler sträckor. Planeringen görs då även utifrån Mälarenergis 

behov av ledningsarbeten. 

Inom vägbeläggning ger ny asfalt på stadens gång- och cykelvägar samt 

gator minskat buller, ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet. Den 

ursprungliga beläggningsplaneringen kan genomföras efter att ha behövt 

bantats ned på grund av den kraftiga indexregleringen. Utöver detta kan 

ytterligare gång- och cykelvägar planeras in och eftersatta villagator får 

möjlighet till ny asfalt. Tidiga åtgärder kan också genomföras i större 

utsträckning vilket minskar risken för att dyrare åtgärder annars krävs 

senare.  

För brounderhåll kan bland annat projekteringar tidigareläggas, exempelvis 

reparation av GC-broar på Råby och åtgärder för rörbro vid Björnövägen vid 

avfart Tegeluddsvägen. Även att exempelvis påbörja åtgärder bland de 55 

gång- och cykeltunnlar i prefabricerad betong där det genomförts särskilda 

inspektioner, med fokus på säkerhet för gående och cyklister. 
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Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Förslaget innebär en utökad investeringsram under innevarande budgetår 

2022 för teknisk nämnd med 15 mnkr. Investeringsram för kommande år 

beslutas i den ordinarie budgetprocessen. Ekonomiska konsekvenser för 

tekniska nämnden av högre investeringsvolym, i form av kapitalkostnader, 

hanteras också i ordinarie budgetprocess. 

Hållbar utveckling 

Tekniska nämndens ram för investeringar ska ses mot bakgrund av ett 

växande Västerås, utifrån översiktsplanens planeringsinriktning, och 

behoven för att över tid kunna klara utmaningen att upprätthålla ordinarie 

underhållsnivå. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Hans Nyström 

Ekonomidirektör 

 


