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§ 305 Dnr KS 2020/01726-3.13.2 

Beslut - Svar på motion från (M) om upprustning av bryggor på 
öarna i Västerås skärgård 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen avslås. 
Reservation 
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Emil Thessén (-) och Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet.  
Ärendebeskrivning 
Terese Pransjö (M) har 2020-11-05 lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige med rubriken "Motion angående upprustning av 
bryggorna på öarna i Västerås skärgård". Motionären lyfter att Västerås 
kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till vattnet med sitt läge. 
Motionären lyfter vidare att en del äger själva båtar och har därmed egna 
båtplatser men inte alla. Då finns det kollektiv båttrafik som trafikerar flera 
av de större öarna i Mälaren kring Västerås. Många av angöringsbryggorna 
för turbåtarna på öarna är i dåligt skick och är i behov av upprustning. 
Förutom att det är en service till resenärerna på turbåtarna, är det även en 
säkerhetsfråga. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
- Att det görs en översyn av Västerås stads båtbryggor som finns på öar. 
- Att utreda förutsättningarna för att utföra den upprustning som krävs för att 
hålla våra gemensamma skärgårdsbryggor både säkra och representativa.  
Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, med önskan om svar senast 26 februari 2021.   
Tekniska nämnden beslutade 18 februari 2021 att godkänna och överlämna 
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen med tillägget att information 
om kommunala bryggor ska kompletteras med vilken standard de håller och 
hur ofta de underhålls. 
Direktören för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen svarade 4 maj 2021, 
till kommunstyrelsens myndighetsbrevlåda, att nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande inte avser att svara på motionen då bryggorna som avses i 
motionen inte ligger under nämndens ansvarsområde.  
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen avslås. 
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Yrkanden 
Elisabeth Unell (M), Emil Thessén (-), Anna Hård af Segerstad (M) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall til motionen.  
Anna Thunell (MP) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.  
Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras yrkande om att motionen ska bifallas och dels Anna Thunells 
(MP) med fleras yrkande att motionen ska avslås. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Anna Thunells (MP) med fleras 
yrkande att motionen ska avslås.  
 
 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Karin Widén  
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se 
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Kopia till 

Tekniska nämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om upprustning av bryggor på 
öarna i Västerås skärgård 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Terese Pransjö (M) har 2020-11-05 lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige med rubriken ”Motion angående upprustning av 
bryggorna på öarna i Västerås skärgård”. Motionären lyfter att Västerås 
kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till vattnet med sitt läge. 
Motionären lyfter vidare att en del äger själva båtar och har därmed egna 
båtplatser men inte alla. Då finns det kollektiv båttrafik som trafikerar flera 
av de större öarna i Mälaren kring Västerås. Många av angöringsbryggorna 
för turbåtarna på öarna är i dåligt skick och är i behov av upprustning. 
Förutom att det är en service till resenärerna på turbåtarna, är det även en 
säkerhetsfråga. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

- Att det görs en översyn av Västerås stads båtbryggor som finns på 
öar. 

- Att utreda förutsättningarna för att utföra den upprustning som krävs 
för att hålla våra gemensamma skärgårdsbryggor både säkra och 
representativa.  

Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, med önskan om svar senast 26 februari 2021.   

Tekniska nämnden beslutade 18 februari 2021 att godkänna och överlämna 
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen med tillägget att information 
om kommunala bryggor ska kompletteras med vilken standard de håller och 
hur ofta de underhålls. 

Direktören för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen svarade 4 maj 2021, 
till kommunstyrelsens myndighetsbrevlåda, att nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande inte avser att svara på motionen då bryggorna som avses i 
motionen inte ligger under nämndens ansvarsområde.  



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-08-13 
Diarienr 

KS 2020/01726- 
3.13.2  

Sida 

2 (5) 

 

 

 

Beslutsmotivering 

Tekniska nämnden menar i sitt yttrande att stadens vision beskriver Mälaren 
som en viktig del av stadens identitet och att skärgården och dess miljö ska 
vara inbjudande för västeråsare och hitresande besökare samt erbjuda 
upplevelser som är trygga och säkra. 

Sedan 2007 bedrivs turbåtstrafiken i Mälaren av en privat aktör, rederi 
Mälarstaden. Kommunen har således inget åtagande avseende trafikering av 
kollektiv båttrafik på Mälaren.  

Några av skärgårdens bryggor angörs av rederiets kollektiva båttrafik. 
Ägandeskap och skötseln av bryggorna förvaltas till viss del av kommunen, 
privata aktörer men även statliga anläggningar. 

Det pågår ett internt arbete mellan stadens olika förvaltningar, främst mellan 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt tekniska nämnden, för att 
identifiera befintliga områden och anläggningar där gränserna är oklara. 
Syftet är att förtydliga skötselsområdet och ansvaret för de kommunala 
anläggningarna där det ibland kan råda viss oklarhet i förvaltarskapet.  

Nedan förteckning visar var i skärgården angöringsbryggorna finns samt 
beskriver ägandeskapet. 

 

 

 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-08-13 
Diarienr 

KS 2020/01726- 
3.13.2  

Sida 

3 (5) 

 

 

2008 utrustades Elbafärjan med en ramp för ökad tillgänglighet. Rampens 
ändamål innebär en bättre funktion att hantera övergången mellan fasta nivån 
för bryggläget och fartyget med hänsyn till aktuell vattennivå. Generellt kan 
framföras att hantering av övergångar mellan mindre fartyg och bryggor är 
ständigt en utmaning, utifrån varje given plats och situation. 2009 rustades 
Färjkajens grundläggning och bryggorna kompletterades med 
tillgänglighetsanpassningar för respektive fartyg. 2012 byggdes bryggläget 
vid Johannisberg som en förlängning av befintlig brygga och 2014 skapades 
bryggläget vid Öster Mälarstrand. 
 

 

 

 
Rederiet genomför årligen kontroller av angöringsbryggorna inför 
säsongsstart samt utför tillsyn under säsongen för att tillse att bryggorna, de 
trafikerar, erhåller en rimlig standard. Mindre förbättringsåtgärder har gjorts 
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på vissa bryggor, i ömsesidig förståelse och delad kostnad, med förvaltaren 
av bryggan. Kommunen blir oftast en sammanhållande part i dessa fall, 
oavsett ägandeskap på bryggan. 

Tekniska nämnden har en årlig budget på 0,2 mkr för mindre 
drift/underhållsåtgärder. Beställning sker i första hand till den kommunala 
verksamheten AME som ett led i arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder utförs 
normalt utanför säsong. Om en större underhållsåtgärd krävs blir det en 
omprioritering inom förvaltningen vilket innebär att andra viktiga åtgärder 
får stå tillbaka vissa år. Inför säsongen 2021 kommer en av dykdalberna* vid 
Johannisbergs brygga att åtgärdas. (*Dykdalb är ett bottenfast sammanbundet 
pålknippe använt för att förtöja eller styra undan fartyg, exempelvis från att kollidera med 
bropelare eller andra bärande element i farleder eller hamnar.) 

För att få en ungefärlig kostnadsuppskattning, som större underhållsåtgärder 
på bryggorna kan medföra, inhämtades en offert för några år sedan. Offerten 
avsåg upprustning av bryggan vid Östra Holmen (enbart bryggan för 
båtangöring, inga sidobryggor). Det offererade priset var ca 1,2 mkr med 
tillkommande 0,6 mkr för 2 st dykdalb. Ett antagande är att en upprustning 
av en brygga i dagsläget skulle uppgå till ca 1,8 mkr utan en närmare 
förprojektering eller analys på plats. 

Sammanfattningsvis beskriver tekniska nämnden i sitt yttrande att Västerås 
stad inte har ansvar för de privata bryggorna men har ett intresse av att 
Västerås skärgård ska upplevas sevärd och tillgänglig för fler, bland annat 
genom att turbåtstrafiken får möjlighet angöra intressanta målpunkter. 
Västerås stad har historiskt haft en god samverkan med de privata och 
statliga förvaltarna av bryggorna och samarbetat vid lättare upprustningar. 
Förbättringarna av befintliga bryggor har skett i den mån det går och där 
befintliga resurser tillåter.  

Mot bakgrund av ovan beskrivning och med hänsyn tagen till tekniska 
nämndens ekonomiska förutsättningar, är stadsledningskontorets samlade 
bedömning att några ytterligare åtgärder ej kan utföras till dess att medel 
finns för en prioriterad upprustning eller standardhöjning av de kommunala 
bryggorna. Stadsledningskontoret stödjer även tekniska nämndens tillägg att 
den information som finns om kommunala bryggor ska kompletteras med 
vilken standard de håller och hur ofta de underhålls, för bättre service till 
allmänheten. 

 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

 

Ekonomisk bedömning 

Då ekonomiska medel inte finns i tekniska nämndens budget för att utföra 
den upprustning som beskrivs i motionen, föreslås motionen avslås. 
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Hållbar utveckling 

I ett långsiktigt hållbart perspektiv är tillgängligheten till skärgården 
betydelsefull ur ett socialt perspektiv. Utifrån detta är det viktigt att Västerås 
stad fortsatt har ett arbetssätt för upprustning av de allmänna 
skärgårdsbryggorna för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet.   

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 29 Dnr TN 2020/00869-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om upprustning av 
bryggor på öarna i Västerås skärgård 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägget att 

information om kommunala bryggor ska kompletteras med vilken standard 

de håller och hur ofta de underhålls.      

Ärendebeskrivning 

Terese Pransjö (M) har i en motion med rubriken ”upprustning av bryggorna 

på öarna i Västerås skärgård” föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta 

om: 

- att det görs en översyn av Västerås stads båtbryggor som finns på öar 

- att utreda förutsättningarna att utföra de den upprustning som krävs för att 

hålla våra gemensamma skärgårdsbryggor både säkra och representativa.  

Bakgrunden är att Västerås kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till 

vattnet med sitt läge. Både västeråsare och besökare söker sig till Mälaren 

för fritid och rekreation. En del personer äger egna båtar och har därmed 

tillgång till båtplatser. Men inte alla och då finns möjlighet till kollektiv 

båttrafik.  

Många av angöringsbryggorna för turbåtarna på öarna är i dåligt skick och i 

behov av upprustning. Förutom att det är en service till resenärerna är det 

även en säkerhetsfråga.  

Motionen har den 12 november 2020 inkommit till tekniska nämnden för 

beredning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 20 

januari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.      

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att information om kommunala bryggor 

ska kompletteras med vilken standard de håller och hur ofta de underhålls.  

Anna Thunell (MP och Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut med Anna Hård af Segerstads (M) 

tilläggsyrkande. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Milena Milenkovic 
Epost: milena.milenkovic@vasteras.se 
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Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om upprustning av 
bryggor på öarna i Västerås skärgård 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.      

Ärendebeskrivning 

Terese Pransjö (M) har i en motion med rubriken ”upprustning av bryggorna 

på öarna i Västerås skärgård” föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta 

om: 

 att det görs en översyn av Västerås stads båtbryggor som finns på öar 

 att utreda förutsättningarna att utföra de den upprustning som krävs 

för att hålla våra gemensamma skärgårdsbryggor både säkra och 

representativa.  

 

Bakgrunden är att Västerås kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till 

vattnet med sitt läge. Både västeråsare och besökare söker sig till Mälaren 

för fritid och rekreation. En del personer äger egna båtar och har därmed 

tillgång till båtplatser. Men inte alla och då finns möjlighet till kollektiv 

båttrafik.  

Många av angöringsbryggorna för turbåtarna på öarna är i dåligt skick och i 

behov av upprustning. Förutom att det är en service till resenärerna är det 

även en säkerhetsfråga.  

 

Motionen har den 12 november 2020 inkommit till tekniska nämnden för 

beredning.  

Beslutsmotivering 

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av motionen 

framföra följande:  

 

Stadens vision beskriver Mälaren som en viktig del av vår stads identitet. 

Skärgården och dess miljö ska vara inbjudande för västeråsare och 

hitresande besökare samt erbjuda upplevelser som är trygga och säkra. 

 

Sedan 2007 bedrivs turbåtstrafiken i Mälaren av en privat aktör, rederi 

Mälarstaden. Vid genomförandet av en sk avknoppning av kommunal 

verksamhet, som vid given tidpunkt var tillåten, bedrivs turbåtstrafiken helt i 
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den privata aktörens regi. Kommunen har inget åtagande avseende 

trafikeringen av kollektivbåtstrafiken på Mälaren. 

 

Några av skärgårdens bryggor angörs av rederiets kollektiva båttrafik. 

Ägandeskap och skötseln av bryggorna förvaltas till viss del av kommunen, 

privata aktörer men även statliga anläggningar.  

Det pågår även ett internt arbete mellan stadens olika förvaltningar, främst 

NIF och TN, för att identifiera befintliga områden och anläggningar där 

gränserna är oklara. Syftet är att förtydliga skötselsområdet och ansvaret för 

de kommunala anläggningarna där det ibland kan råda viss oklarhet i 

förvaltarskapet. 

 

Nedan förteckning visar var i skärgården angöringsbryggorna finns samt 

beskriver ägandeskapet. 

 

Inre Ö-trafik 

Dessa bryggor trafikeras i linjetrafik av rederi Mälarstaden med Elbafärjan 

genom hyresavtal med kommunen. Samtliga bryggor är kommunala.  

 

Kommunala anläggningar 

0 = Färjkajen 

1 = Öster Mälarstrand  

2 = Östra holmen 

3 = Elba 

4 = Johannisberg 

 

2008 utrustades Elbafärjan med en ramp för ökad tillgänglighet. Rampens 

ändamål innebär en bättre funktion att hantera övergången mellan fasta nivån 

för bryggläget och fartyget med hänsyn till aktuell vattennivå. Generellt kan 

framföras att hantering av övergångar mellan mindre fartyg och bryggor är 

ständigt en utmaning, utifrån varje given plats och situation.  
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2009 rustades Färjkajens grundläggning och bryggorna kompletterades med 

tillgänglighetsanpassningar för respektive fartyg. 

 

2012 byggdes bryggläget vid Johannisberg som en förlängning av befintlig 

brygga och 2014 skapades bryggläget vid Öster Mälarstrand. 

 

 

Yttre Ö-trafik  

Dessa bryggor trafikerades i linjetrafik av rederi Mälarstaden 

sommarsäsongen 2020 på kommersiell grund. 

 

 

 

Privata anläggningar 

5 = Almö Lindö N 

6 = Almö Lindö Ö 

7 = Skåpholmen 

 

Statliga anläggningar (Svea skog) 

8 = Ridön, Lastudden 

9 = Ridön, Ormhäll 

 

 

Rederiet genomför årligen kontroller av angöringsbryggorna inför 

säsongsstart samt utför tillsyn under säsongen för att tillse att bryggorna, de 

trafikerar, erhåller en rimlig standard. Mindre förbättringsåtgärder har gjorts 

på vissa bryggor, i ömsesidig förståelse och delad kostnad, med förvaltaren 
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av bryggan. Kommunen blir oftast en sammanhållande part i dessa fall, 

oavsett ägandeskap på bryggan. 

 

Tekniska nämnden har en årlig budget på 0,2 mkr för mindre 

drift/underhållsåtgärder. Beställning sker i första hand till den kommunala 

verksamheten AME som ett led i arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder utförs 

normalt utanför säsong. Om en större underhållsåtgärd krävs blir det en 

omprioritering inom förvaltningen vilket innebär att andra viktiga åtgärder 

får stå tillbaka vissa år. Inför säsongen 2021 kommer en av dykdalberna* vid 

Johannisbergs brygga att åtgärdas. 
(*Dykdalb är ett bottenfast sammanbundet pålknippe använt för att förtöja eller styra 

undan fartyg, exempelvis från att kollidera med bropelare eller andra bärande element 

i farleder eller hamnar.) 

 

För att få en ungefärlig kostnadsuppskattning, som större underhållsåtgärder 

på bryggorna kan medföra, inhämtades en offert för några år sedan. Offerten 

avsåg upprustning av bryggan vid Östra Holmen (enbart bryggan för 

båtangöring, inga sidobryggor). Det offererade priset var ca 1,2 mkr med 

tillkommande 0,6 mkr för 2 st dykdalb. 

 

Ett antagande är att en upprustning av en brygga i dagsläget skulle uppgå till 

ca 1,8 mkr utan en närmare förprojektering eller analys på plats.   

 

Sammanfattning 

Västerås stad har inget ansvar för de privata bryggorna men har ett intresse 

av att Västerås skärgård ska upplevas sevärd och tillgänglig för fler, bland 

annat genom att turbåtstrafiken får möjlighet angöra intressanta målpunkter.  

Västerås stad har historiskt haft en god samverkan med de privata och 

statliga förvaltarna av bryggorna och samarbetat vid lättare upprustningar. 

Förbättringarna av befintliga bryggor har skett i den mån det går och där 

befintliga resurser tillåter.  

Mot bakgrund av ovan beskrivning och med hänsyn tagen till tekniska 

nämndens ekonomiska förutsättningar, är förvaltningens samlade bedömning 

att några ytterligare åtgärder ej kan utföras till dess att medel finns för en 

prioriterad upprustning eller standardhöjning av de kommunala bryggorna.   

 

 

 

 

Hans Näslund 

Direktör   Thomas Wulcan 

   Enhetschef 
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