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§ 211 Dnr KS 2021/00412-1.7.1 

Beslut - Yttrande över remiss om Västmanlands regionala 
trafikförsörjningsprogram 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, daterat 2021-05-03 och med 

revideringar enligt majoritetens förslag, och överlämnar det till Region 

Västmanland, kollektivtrafikmyndigheten. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 

Amanda Grönlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland har skickat Västmanlands regionala trafikförsörjnings-

program på remiss till Västerås stad. Efter ansökan om anstånd med svars-

tiden får Västerås stad lämna sitt remissyttrande senast 28 maj 2021. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) beskriver mål och behov 

för länets kollektivtrafik med riktning mot och bortom 2030. Det är ett 

strategiskt dokument som utifrån mål uppsatta i länets regionala utvecklings-

strategi (RUS) formulerar behov, mål och strategier för regional kollektiv-

trafik i länet. Utifrån trafikförsörjningsprogrammet kommer sedan konkreta 

åtgärder identifieras i trafikplan för kollektivtrafik i Västmanlands län. 

Stadsledningskontoret har skickat programmet på internremiss till tekniska 

nämnden som godkände teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

yttrande vid sammanträde 22 april 2021, samt till byggnadsnämnden som 

godkände stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande vid sammanträde 

28 april 2021.  

Ett samlat förslag till Västerås stads yttrande över programmet har sedan 

tagits fram av stadsledningskontoret. Utöver yttranden från nämnda fack-

nämnder har stadsledningskontoret utifrån ett regionalt perspektiv även 

samverkat med Eskilstuna kommun, Enköpings kommun och Strängnäs 

kommun genom samarbetet Fyra Mälarstäder.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, daterat 2021-05-03, och 

överlämnar det till Region Västmanland, kollektivtrafikmyndigheten. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD) 

och Emil Thessén (-) yrkar: 

1. Att yttrandet kompletteras med fler trygghetsskapande åtgärder för de som 

åker med kollektivtrafik. Det handlar exempelvis om trygga stråk, kamera-

övervakning, säkra cykelparkeringar, flexibla nattstopp, trygga utemiljöer, 

trygga gångvägar till hållplatser och ordningsvakter. 

2. Att yttrandet kompletteras med problematisering kring hur pandemin kan 

påverka resandemönster långsiktigt och hur vi på ett bättre sätt kan skydda 

resande och chaufförer vid pandemier. 

3. Att komplettera med en rimlig subventioneringsgrad i storleksordningen 

50 %. 

4. Att skrivningarna om fossilfria bränslen kompletteras med att kärnkraften 

är en viktig del i den fossilfria mixen av bränslen. 

Dessutom yrkas bifall till majoritetens förslag till ändringsyrkanden med 

följande komplettering angående tågstopp på Finnslätten: "Det är viktigt att 

inte restiden förlängs mellan Västerås central och Stockholm." 

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till majoritetens förslag och bifall till 

att-sats 2 i Elisabeth Unells (M) med fleras förslag. 

Staffan Jansson (S) yrkar: 

- Att stycket i remissyttrandet som börjar med orden ”Tågstopp vid Finns-

lätten” ersätts med följande stycke: 

"Tågstopp vid Finnslätten skulle innebära en klart förbättrad kollektivtrafik-

försörjning till det växande verksamhetsområdet och är en förutsättning för 

de etableringar som planeras till området. Därför är Västerås stad beredd att 

gå in med medel för att påskynda ett tågstopp vid Finnslätten. 

Åtgärdsvalsstudien i samverkan mellan Trafikverket, Region Västmanland 

och Västerås stad, för att belysa hur områdets behov av tillgänglighet och 

mobilitet på bästa sätt kan hanteras, behöver hanteras skyndsamt. Västerås 

stad ser kompetensförsörjningen till verksamhetsområdet som prioriterat 

varav tillgänglighet både i ett internationellt, nationellt, storregionalt, 

regionalt och lokalt perspektiv till området är av mycket stor vikt. Behov av 

ett tågstopp på Finnslätten behöver fortsatt även lyftas i processen med 

Nationell Transportplan." 

-  Att stycket i remissyttrandet som börjar med orden ” Då mer 

kollektivtrafik” ersätts med följande stycke: 

"Då mer kollektivtrafik planeras till tåg ser Västerås stad dock en risk att 

busslinjer på samma sträcka får en minskad turtäthet vilket riskerar att 

resenärer mellan tätorterna, det vill säga på landsbygden, får ett minskat 

kollektivtrafikutbud. Västerås stad saknar även att regionen pekar mera 

kraftfullt på nyttan av större bytespunkter mellan den regionala- och 

kommunala kollektivtrafiken. En samordning bör ske med andra regionala 
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aktörer för kollektivtrafik. Det är viktigt att jobba med noder och 

pendlarparkeringar där byte kan ske mellan olika färdmedel samt mellan 

stadsbusstrafik, regional kollektivtrafik och kollektivtrafik över länsgränser. 

Utöver tillgänglighet till bytespunkter vill staden även framhålla vikten av att 

det finns tillgängliga stråk till och från hållplatserna som knyter an till 

befintligt gång- och cykelvägnät."  

Dessutom yrkas avslag på Elisabeth Unells (M) med fleras förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag till beslut 

avseende majoritetens förslag och att kommunstyrelsen därmed beslutar i 

enlighet med detta. 

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende tillägg i 

majoritetens yttrande om restiden till Stockholm, dels bifall från Elisabeth 

Unell (M) med flera, dels avslag från Staffan Jansson (S). Ordföranden 

föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 

förslaget. 

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende att-sats 2 i 

Elisabeth Unells (M) med fleras förslag, dels bifall från Elisabeth Unell (M) 

med flera, dels avslag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun-

styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 

Ordföranden finner slutligen att det finns två förslag avseende resterande del 

av Elisabeth Unells (M) med fleras förslag, dels bifall från Elisabeth Unell 

(M) med flera, dels avslag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun-

styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 

 

Kopia till 

Region Västmanland, kollektivtrafikmyndigheten 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

 


