
61Fastighetsnämndens 

Verksamhetsberättelse 2016



Ordförande har ordet 3
Direktören har ordet 3
Styrelsens ansvarområde/uppdrag 4
Organisation 4
Omvärldsanalys 5
Riskanalys och intern kontroll 6

Målavstämning 7
 Perspektiv: kund  7
 Perspektiv: ekonomi 7
 Perspektiv: kvalitet 8
 Perspektiv: medarbetare 8
Uppföljning Följekort 9
Återrapportering årsplan 9
Mark och exploatering 10
Lokalförsörjning 14
Fastighetsförvaltning 15
Teknik och projekt 18
Medarbetare 19
Ekonomisk översikt 20
Resultaträkning 22
Balansräkning 24
Fem år i sammandrag 28
Nyckeltal 29
Fastighetsförsäljning och förvärv 31
Intesteringar 32

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Illustration omslag: Liljewall arkitekter



  3VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Ordföranden har ordet

Magnus Edström (MP), ordförande 
Styrelsen för fastighetsnämnden

vidare enligt god tradition med att syste-
matiskt energieffektivisera stadens lokaler. 
Energifrågorna är också med i stadens 
markanvisningar både vad gäller byggfas 
och driftsfas. I markanvisningarna får bygg-
branschens aktörer konkurrera inom ramen 
för allehanda hållbarhetskriterier där både 
miljöfrågor och sociala frågor kommer in.   

Bostadsbyggandet har gått för hög-
tryck. Det har inte byggts så här många 
bostäder i Västerås sedan 1990. Under året 
färdigställdes 895 bostäder och nämnden 
anvisade mark för 927 bostäder. I och med 
att befolkningen ökar kraftigt ställs det 
också krav på fl er lokaler inom vård, skola 
och omsorg. Dessa lokaler anskaffas på 
beställning av för verksamheten berörd 
nämnd. Investeringstakten enligt plan är 
hög, men tyvärr har inte takten hållits. 

Orsaken till detta är i skrivande stund oklar. 
Analys pågår.

Jag vill tacka medarbetarna på fast-
ighetskontoret för goda insatser under 
2016. Ett hårt arbete ligger bakom de fi na 
resultaten med utmärkelser och rekord för 
bostadsbyggandet. Tyvärr skymtas också 
en baksida av detta i medarbetarunder-
sökningen. Stress och sjukskrivningar ökar, 
vilket är oroväckande signaler att ta på 
största allvar framöver. Stora resurser ser 
ut att kunna läggas in i stadens byggpro-
cesser från 2017 och framåt tack vare den 
byggbonus som delas ut från staten till 
kommuner som bygger mycket. Förhopp-
ningsvis kan dessa resurser hjälpa till att få 
att hållbart byggande i kombination med 
en hållbar arbetsmiljö.

utmaningen att ordna bostäder till alla 
anvisade personer från Migrationsverket. 
Ett stort projekt som gick in i byggskedet 
kring årsskiftet 2016/2017 är nya Lögar-
ängsbadet. Efter budgetbeslut i kommun-
fullmäktige i december och godkännande 
av hyresnivån i nämnden för idrott och 
friluftsliv, kunde de inledande markarbete-
na påbörjas.

Fastighetskontoret bidrar genom ökad 
energieffektivitet i stadens lokaler till 
stadens miljöarbete. Den totala energi-
användningen minskade 2016 ytterligare 
2% jämfört med 2015.

Det har väl knappast undgått någon 
att ökat bostadsbyggande är mycket högt 
prioriterat i staden. Fastighetskontoret har 
med 927 markanvisade lägenheter 2016 
nästan fördubblat antalet jämfört med året 
innan. Västerås stads mål om 1000 nya 
bostäder per år nåddes inte riktigt, men 
895 färdigställda lägenheter 2016 är den 
högsta noteringen på 2000 talet.

Den höga takten i bostadsbyggandet 
återspeglas också i en hög arbetsbelast-
ning på fastighetskontoret. Att säkerställa 
personalförsörjningen är avgörande för att 
kunna fortsätta leverera det som behövs 
för att uppfylla mål om bostadsbyggande 

och övriga mål. Utöver ordinarie utveck-
lingsarbete har fastighetskontoret därför 
gått med i ett employer branding projekt 
tillsammans med stadsbyggnadsförvalt-
ningen och tekniska kontoret för att öka 
attraktiviteten som arbetsgivare.

Efter beslut i kommunstyrelsen den 7 
december kommer fastighetskontoret att 
slås samman med tekniska kontoret den 
1 mars 2017 och bilda den nya teknik- 
och fastighetsförvaltningen. Syftet är att 
öka kvalitet, effektivitet och förbättra 
arbetssituationen med ökad möjlighet 
till kompetensutveckling. Med en ökad 
helhetssyn i organisationen och möjlig-
heter att utveckla våra processer ger den 
nya organisationen också bättre förutsätt-
ningar i arbetet med att nå målen om ökat 
bostadsbyggande.

Jag vill avslutningsvis tacka alla med-
arbetare på fastighetskontoret för en riktig 
kämpainsats 2016. Ett stort tack även till 
fastighetsnämnden som med engagemang 
och klokhet tagit beslut om färdriktning-
en. Och naturligtvis ett hjärtligt tack till 
alla våra samarbetspartners. För som vår 
vision säger, det är tillsammans vi gör det 
möjligt!

Hans Näslund, direktör 
Förvaltningen för fastighetsnämnden

Direktören har ordet

2016 var året då Västerås staplade tunga 
utmärkelser på hög. Fastighetsnämnden 
har i allra högsta grad medverkat till två 
av dem - årets miljökommun och årets 
energikommun. Nämnden har jobbat 

Det har varit fantastiskt häftigt att under 
de sista fyra månaderna av 2016 få sätta 
sig in i fastighetskontorets olika verksam-
heter. Så många kunniga och engagerade 
medarbetare som tillsammans gör så 
många insatser för Västerås utveckling!

Västerås växer och lokaler behövs för 
bland annat skolor och äldreboenden. 
Vakansgraden är också låg vilket innebär 
större utmaningar att säkerställa lokalbe-
hovet när ersättnings- och evakuerings-
lokaler behövs. Bland de större omställ-
ningsprojekten som pågår kan nämnas 
fl ytten från Wennströmska. Staden kunde 
också 2016, med stor hjälp av Mimer, klara 
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Fastighetsnämnden ansvarar för:
• de fastigheter som staden äger och 

ansvarar för, köp och försäljning av all 
fast egendom

• exploateringsverksamheten, är beställare 
av alla detaljplaner som berör stadens 
mark

• att styra stadens samlade lokalutnyttjan-
de och besluta om hur lokalbehov ska 
tillgodoses

• bostadsförsörjningsplaneringen, tar årli-

Organisation

Styrelsens ansvarsområde/uppdrag
gen fram en handlingsplan till bostads-
strategiska programmet

• förvaltningen av stadens tomträtter
• förvaltningen av stadens bebyggda 

fastigheter och för markreserven. Gator 
och allmän mark förvaltas av tekniska 
nämnden.

Fastighetskontoret ska agera så att goda 
relationer upprätthålls med hyresgäster 
och samarbetsparter samtidigt som konto-
ret ser till nyttan för staden som helhet och 

lever upp till stadens övergripande mål. 
Fastighetskontoret ska alltid välja de åtgär-
der som leder till ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt resultat samt sträva efter 
bästa förräntning av fastighetskapitalet. 
Uppdragen ska också utföras så att de står 
sig högt vid jämförelse med andra aktörer 
på marknaden.

Stadens strategiska plan ska ligga till 
grund för verksamhetens inriktning och 
uppföljning. Även översiktsplanen är ett 
viktigt styrdokument.

Magnus Edström (MP) 
ordförande

Carin Lidman (S) 
1:e vice ordförande

Eleonore Lundkvist (M) 
2:e vice ordförande

Yngve Wernersson (S) Monica Stolpe-Nordin (C) Elisabeth Unell (M)

Jesper Brandberg (L) Anders Barkensjö (S) Caroline Närhi (MP) Joakim Widell (KD) Terese Pransjö (M)

Ej på bild:
Antonia Lundin (S)
Emil Ytter (M)
Andreas Akterhag (L)

FASTIGHETSDIREKTÖR
Hans Näslund

Fastighetsförvaltning
Kent Pergéus

Teknik och Projekt
Thomas Pennanen

Lokalförsörjning
Frederick Cederborg

Mark och Exploatering
Peter Olmårs

Utveckling och Affärsstöd
Teresa Suvero Wallén

Stab
Kerstin Enaeus

Ekonomi
Annika Andersson

Personal och information
Eva-Lena Grääs
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INFLYTTNING OCH BOSTADSBRIST - 
BEFOLKNINGSÖKNING
Under den senaste tioårsperioden har 
Västerås ökat sin folkmängd med drygt 
1200 personer per år. Att befolkningen 
i Västerås ökar och gjort så under de 
senaste tio åren beror dels på en naturlig 
folkökning med fl er födda än avlidna. Den 
främsta anledningen är emellertid att fl er 
människor fl yttar hit än vad det är som 
fl yttar härifrån. Under den senaste tioårs-
perioden har Västerås haft ett fl yttnings-
överskott på i genomsnitt 880 personer 
per år. 

För perioden 2000-2014 har det i 
genomsnitt färdigställts 430 lägenheter. 
Det har ökat, under 2015 färdigställdes 
694 lägenheter och under 2016 ökade det 
ytterligare till 895 lägenheter. En väl fun-
gerande bostadsmarknad är avgörande för 
att Västerås fortsatt ska vara en attraktiv 
stad för företag att bedriva verksamhet i 
och för människor att bo i.

För närvarande råder det brist på 
bostäder i Västerås och många kan inte 
få den bostad som de önskar sig. Därför 
fi nns beslut om en kraftsamling med 
målet att bygga 4000 nya bostäder under 
mandatperioden. För att klara detta mål 
krävs att staden kraftsamlar på alla fronter. 
Det måste fi nnas tillräckligt med resurser i 
alla skeden i bostadsbyggnadsprocessen, 
alltifrån att ta emot idéer, ta fram detaljpla-
ner, bevilja bygglov, till att genomföra 
projekten. 

Rådande förhållanden i Västerås när 
det gäller befolkning, disponibla inkomster 
samt sysselsättningsutveckling ger förut-
sättningar för ett ökat bostadsbyggande. 
Västerås bostadsmarknad är dock i jäm-
förelse med andra liknande kommuner mer 
känslig för konjunktursvängningar. Västerås 
har förhållandevis många bostadsrätter 
spridda över kommunen. Det är möjligt att 

Omvärldsanalys
köpa bostadsrätter till förhållandevis låga 
priser. Detta har inneburit att betalnings-
viljan för bostadsrätter i jämförelse med 
andra liknande kommuner är låg och 
efterfrågan på nyproducerade lägenheter 
blir därmed lägre.

I Västerås fi nns en bostadsgaranti för att 
underlätta för infl yttade studenter att få en 
bostad. Det fi nns inget beslut om garantin 
utan det är en överenskommelse sedan fl e-
ra år tillbaka. Idag fi nns ca 1600 student-
lägenheter och studentrum som förmedlas 
av Bostad Västerås. Västerås har levt upp 
till garantin varje år men många av lägen-
heterna och rummen är i dåligt skick och/
eller i ett läge som inte är attraktivt för stu-
denter. Därtill har ett antal studentbostäder 
avvecklats de senaste åren. I ägardirektiv 
till Mimer, beslutade 2015-10-08 framgår 
att Mimer ska tillhandahålla student-
bostäder i en omfattning som tillgodoser 
behoven. I förslag till handlingsplan för 
bostadsförsörjning 2016-2017 föreslås 
att Fastighetskontoret ska markanvisa 
100 lägenheter för studentboende under 
2016-2017.

INTEGRATION - 
FLYKTINGMOTTAGANDE
Till följd av oro och konfl ikter i omvärlden 
har fl yktingmottagandet ökat. Ökningen 
gäller såväl familjer som ensamkomman-
de vuxna samt ensamkommande barn. 
Som i många tillväxtområden i Sverige 
så är bostadsbristen en stor utmaning. 
Behovet av HVB-hem för ensamkommande 
fl yktingbarn minskade kraftigt under 2016 
och istället har fokus lagts på stödboenden 
samt ordinärt boende. Enligt en ny lag ska 
kommuner ta emot anvisade antal fl ykting-
ar med permanent eller tillfälligt uppe-
hållstillstånd. För 2016 var antalet 258 
och för 2017 är det 426 personer. Antalet 

ensamstående har varierat i prognosen 
vilket medför kort framförhållning för vilka 
lägenhetsstorlekar som eftersöks. För att 
möta behoven behöver ett fl ertal olika 
lösningar användas, såsom samverkans-
avtalet, blockhyrningar, tillfälliga bostäder, 
omställda lokaler m.m. Förutsättningar och 
förändringar sker snabbt inom detta områ-
de vilket medför att stadens förvaltningar 
måste vara beredda på att snabbt ställa 
om till nya arbetsuppgifter. Det är viktigt 
att integrationen sker i hela staden för att 
undvika bostadssegregation. 

AVTAL- OCH UPPHANDLINGAR
Ett fortsatt ansträngt marknadsläge 
märks av vid våra upphandlingar av större 
byggentreprenader. I Västerås är markna-
den hårt ansträngd på grund av den stora 
mängd bostäder som nu byggs, det märks 
särskilt på våra byggentreprenadsupp-
handlingar.

BOSTADSTRENDER
Vid planering av förskolor och skolor 
studeras ett antal parametrar. En trend 
som visat sig är att familjer med barn i 
skolåldern inte primärt fl yttar till eta-
blerade bostadsområden med befi ntliga 
samhällsfunktioner. För att kunna möta 
behovet i nya bostadsområden är BUF 
och Fastighetskontoret delaktiga redan i 
detaljplanearbetet. Olika lösningar stude-
ras för att möjliggöra byggnation, varav 
integrerade lokaler i bostadshus är en. 
Andra trender är att bygga fl exibla lokaler 
som kan ställas om mellan F-3 verksamhet 
samt större förskolenheter för att kunna 
möta förändringar och ha ett bättre resurs-
utnyttjande.
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Uppföljning

Riskanalys och intern kontroll
Riskanalys och internkontroll är en del av 
styrsystemet i Västerås Stad. År 2015 antog 
Västerås Stad nya riktlinjer och anvisning-
ar för arbetet, och Fastighetskontorets 
framtagande och uppföljning av 2016 års 
internkontrollplan baseras på dessa.

Observationer avseende 2016 års 
internkontroll visar att Fastighetskontorets 
interna kontrollmiljö till viss del är infor-

mell, det vill säga,  kontroller existerar men 
dokumenteras inte alltid, vilket leder till ett 
stor personberoende. En åtgärdplan har 
tagits fram där dessa brister har identifi e-
rats. Under året har fl era projekt pågått för 
att stärka internkontrollen, Delar av den 
interna kontrollmiljön är nu standardiserad, 
det vill säga kontroller existerar och är 
tillräckligt dokumenterade.

Nyinvigning av Nordanbyäng lekplats.
Foto: Pia Norlander, BildN
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MARKANVISADE LÄGENHETER
Mark och exploatering har markanvisat 
927 lägenheter under året, vilket nästan är 
en fördubbling gentemot det uppsatta 
målet på 500 st. Den goda utväxlingen 
beror bland annat på en mycket stor 
markanvisning på Gäddeholm samt 
direktanvisningar som efter hantering 
i Beredningsgruppen utmynnat i tio 
markanvisningsavtal som beslutats i 
fastighetsnämnden. Totalt gjordes under 
året markanvisningar till 18 byggherrar. Av 
dessa byggherrar är 9 mindre byggföretag 
och resterande hälft större byggföretag.

Kundmöten (Fastighetsförvaltning) 2 
stycken per år: kundmöten har genomförts 
kontinuerligt med såväl interna som 

externa kunder. Det fortsatta arbetet kom-
mer att fokusera på att ge bästa möjliga 
service till respektive kund.

NKI MARK- OCH EXPLOATERING 
Exploaterings arbete följs upp genom en 
kundenkät till byggherrar inom ramen för 
Program för riktlinjer för bostadsförsörj-
ning. Målet är mycket nöjda byggherrar 
under bygglovsprocessen, i snitt bedöm-
ningen 4 på en 5-gradig skala. Enkäten 
omfattar hela bygglovprocessen och 
således en bedömning på tjänstmännens 
arbete inom fl era förvaltningar. Resultatet 
har förbättrats från 2015 och resultat för 
2016 är 3,65. Noteras kan att resultatet är 
3,8 i idéskedet och 4 i genomförande-

skedet, de skeden där Mark och Exploate-
ring har en framträdande roll. 

NKI FASTIGHETSFÖRVALTNING 
Fastighetsförvaltningens arbete följs upp 
genom en kundenkät till utvalda hyres-
gäster och kunder. Målet är ett NKI om 
60. Vi har inte nått målet utan minskat 
NKI från 55 till 51. Det låga resultatet är 
troligen en följd av bland annat vår stora 
omorganisation samt nya nyckelpersoner 
både hos fastighetsförvaltningen och hos 
fl ertalet kunder. En signal vi fått utöver 
detta i undersökningen är att vi kan bli 
bättre på återkoppling och svar via telefon 
och e-post.

Målavstämning Verksamhetsområde

Perspektiv: kund

Målavstämning Verksamhetsområde

Perspektiv: ekonomi

BELÅNINGSGRADEN FÖR EXPLOATE-
RINGSVERKSAMHETEN MINSKAR
Jämfört med 2015 har belåningsgraden 
minskat med 5,98 procentenheter. Det 
beror på att många pågående projekt är 
lönsamma vilket bidrar till att fi nansiera 
nödvändiga investeringar. Med investering-
ar avses till exempel gator och parker som 
möjliggör exploateringen.

ÖKAD KVALITET AVSEENDE DRIFTS-
KOSTNADER FÖR FASTIGHETS-
FÖRVALTNING
Det nya driftavtalet trädde i kraft 1/9 
2016. Någon effekt av det gällande 
kvalitet avseende driftskostnader har inte 
kunnat utläsas ännu. Nyinrättad tjänst 

som driftcontroller har haft som största 
arbetsuppgift att se till att övergången från 
tidigare entreprenör har skett så smärtfritt 
som möjligt. Fokus framöver kommer bli 
att följa upp och utvärdera det nya avtalet.

GENOMFÖRA INVESTERINGAR 
ENLIGT STRATEGISKA MÅL OCH 
PRIORITERINGAR
Det kan konstateras att stadens större 
projekt är förskjutna i tid, dock handlar det 
snarare om hur periodiseringen sker inom 
budgetperioden. Under arbetet med inves-
teringsberedningen 2017 behöver större 
fokus läggas på att fördela kostnaderna 
över åren så att det motsvarar faserna 
i byggprojekt. För Sociala nämnderna 

kvarstår utmaningen med analys av drift-
kostnaderna kopplat till investeringar, vilket 
i sig kan skapa förändrade tidplaner. Slut-
ligen fi nns även andra förklaringar, såsom 
förändringar i behov, överklaganden och 
omprioriteringar inom respektive nämnd.

PRIORITERA SAMUTNYTTJANDE 
AV LOKALER
Lokalförsörjningen och representanter från 
BUF, SNF och KIFF deltar i större omfatt-
ning i tidiga skeden för detaljplanearbeten. 
Vid arbeten med att lösa föreningars lokal-
behov tas alltid frågan om samlokalisering 
upp. Föreningar med periodvisa och/eller 
korta behov hänvisat till KIFF för nyttjande 
av idrottshallar och skollokaler på kvällar 
och helger.
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Målavstämning Verksamhetsområde

Perspektiv: kvalitet
MINSKAD ENERGIANVÄNDNING
Energianvändningen inom fastighets-
beståndet fortsätter att minska. Minskning 
av den totala energianvändningen är cirka 
2 % jämfört med 2015, 160,5 kWh/m2 
(163 kWh/m2). Tendensen är att elanvänd-
ningen minskar mer än tidigare uppskatt-
ningar, 52,6 kWh/m2 (59 kWh/m2) och att 
värmeanvändningen minskar något mindre, 
108 kWh/m2 (104 kWh/m2). En trolig 
anledning till detta kan vara att många av 
de enklare insatserna för att spara energi 
såsom till exempel installation av värme-
återvinning i ventilationen är genomförda 
så fokus övergår framöver till att genom-
föra mer omfattande åtgärder till exempel 
så kallade totalprojekt, där exempelvis 
fasader och tak i fastigheternas klimatskal 
kommer att kräva större åtgärder dessa är 

också mer kostnadsdrivande.
Målet för totala energianvändningen är 

nått, dock nås inte målet för värmeanvänd-
ning i år. 

Målet för utsläpp av koldioxid för 2016 
är nått, 42,15 (kg/m²/år) mot målet på 
43,92 (kg/m²/år).

AKTIV I STADENS KVALITETSARBETE
Fastighetskontoret ska ta en aktiv del i sta-
dens plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Inom ramen för det systematiska kvalit-
tetsarbetet som bedrivs i staden har fastig-
hetskontoret varit väl representerade. Dels 
deltar kontoret i: stadens kvalitetsnätverk, 
arbetsgrupp för ny styrmodell, berednings- 
och styrgrupper för digitalisering dels har 
även kontoret varit delaktiga i arbetet med 

”Processer och projekt” - som är en punkt 
för genomförande i stadens plan för kvali-
tetsarbete - och som syftar till att ta fram 
förslag på effektivare arbetssätt avseende 
projekt, processer och systemförvaltning. 
Genom att delta i de olika forum som 
fi nns avseende det systematiska kvalitets-
arbetet har fastighetskontoret noterat ett 
behov av gränsöverskridande samarbete 
gällande processer inom staden. Därför har 
fastighetskontoret under året tagit initiativ 
till att tillsammans med stadens Upphand-
lingsenhet kartlägga en gränsöverskri-
dande process för inköp och upphandling 
samt tillsammans med Västerås näringsliv 
kartlägga hur gränsöverskridande samver-
kan mellan stadens förvaltningar ska gå 
till avseende etablering av nya näringslivs-
aktörer.

Målavstämning Verksamhetsområde

Perspektiv: medarbetare
Resultatet från årets medarbetarundersök-
ning visar på ett organisationsindex som 
ligger ungefär på samma nivå som 2015, 
men når inte upp till målet 2016.

En av orsakerna är att arbetsbelastning-
en under året har varit mycket hög, vilket 
visar sig i ett högt stressindex (18), samt 

en ökande sjukfrånvaro. Detta kan till en 
del förklaras med att vi under 2015 och 
2016 genomfört organisationsförändringar 
i stora delar av verksamheten, och det har 
skapat viss osäkerhet och otydlighet.
Under våren hade vi en språkpraktikant 
från ”Korta vägen”. Under hösten hade vi 

Illustration: Most Photos

en teknikpraktikant inom ramen för Teknik-
språnget. Detta i kombination med en hög 
arbetsbelastning, gjorde att vi inte hade 
möjlighet att ta emot ytterligare praktikan-
ter under hösten.
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Uppföljning Följekort
VAKANSGRAD
• Procent av hyra 0,2% 

(exkl Wenströmska)
• Procent av area 0,7% 

(exkl Wenströmska)

Vakansgraden är låg. Detta märks bland 
annat i att det blir större utmaningar i att 
hitta ersättnings- och evakueringslokaler 
inom det egna beståndet. Det medför i sin 
tur att det blir höga kostnader för 
paviljonglösningar (som dessutom behöver 
längre kontraktstider för att överhuvudta-
get bli aktuellt). Utöver skolomställningen 
vid Wenströmska skolan återfi nns vakan-
serna i framförallt Skiljeboskolan samt på 
Elba.
Lokaleffektivitet:
• Inhyrda lokaler: 285 054 m2, förändring 

+3 878m2 och andel 34 %
• Egna lokaler: 545 732 m2, förändring -8 

483m2 och andel 66 %

FÖRÄNDRINGAR
De största förändringarna inom det egna 
beståndet består i att Gideonsbergsskolan 
och Sevalla Kyrkskola sålts med en sam-
manlagd area av 8 898 m2. Samtidigt har 
byggnation skett av Bjurhovda Gymnastik-
sal (525 m2) samt två nya skolbyggnader i 

Tortuna (726 m2). På inhyrningssidan kan 
nämnas Västerås Yrkeshögskola, Friman-
ska, Flyktingenheten och fl era HVB-hem. 
Samtidigt har fl era inhyrningar avslutats 
inom samtliga verksamhetsområden. 
Sammanlagt har inhyrningar ökat med 3 
878 m2. Trenden för kommande år är en 
ökning av inhyrningar. Detta beror dels 
på att stadens behov fi nns där kommunal 
mark saknas, dels på investeringsutrymmet 
i investeringsplanen.

UNDERHÅLL
Planerat underhåll:
• 136 kr/m2
Jämfört med tidigare år så ökade det 
ordinarie planerade underhållet något. 
Fastighetskontoret har arbetat mycket 
aktivt med att prioritera rätt underhålls-
åtgärder under året. Detta har resulterat i 
att samtliga planerade underhållsåtgärder 
har genomförts.

MEDARBETARE
Antal tillsvidareanställda medarbetare 31 
december 2016:
Kvinnor: 45
Män: 42
Totalt: 87

Antalet tillsvidareanställda medarbetare 
har ökat med tolv jämfört med 2015. Detta 
beror bland annat på att vakanta tjänster 
har tillsatts under året. Förvaltningen har 
även utökat bemanningen med ett antal 
tjänster.

Könsfördelningen är relativt jämn, med 
en övervikt av andelen kvinnor.

SJUKFRÅNVARO I PROCENT
Kvinnor: 8,44
Män: 4,08
Totalt: 6,39 

Under 2016 har sjukfrånvaron på 
Fastighetskontoret ökat markant. Detta 
gäller både för kvinnor och män. Det är 
framförallt de långa sjukskrivningarna som 
har ökat. En ökning har skett när det gäller 
diagnoser kopplade till utmattnings-
symptom. Detta syns också i medarbetar-
undersökningen, där stressindex har ökat.

Återrapportering årsplan
Återrapportering av uppdrag från Årsplan 
och komplettering av årsplan 2016.

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag 
att genomföra fastighetsförsäljningar 
under perioden i syfte att underlätta 
fi nansieringen av stadens investeringsplan. 
Nivån på försäljningar ska uppgå till lägst 
550 mnkr för perioden 2015-2019. Försälj-
ningar av fastigheter där kommunen inte 
bedriver egenverksamhet ska prioriteras.

BESLUTADE OCH MÖJLIGA PROJEKT 
TILL FÖRSÄLJNING
• Borgmästargården (beslutad)
• Södra Källtorp (beslutad, pågående)
• Fryxellska skolan, Skepparbacksskolan 

(möjlig)
• Bostadsrättslokaler med externa hyres-

gäster (möjlig)
• Sevalla förskola (slutförd) 2 mnkr
• Ekebyskolan (beslutad, pågående)

GENOMFÖRDA FASTIGHETS-
FÖRSÄLJNINGAR, MNKR: 
    2015 2016 Totalt
Tomträtter   526,5 179 706,2
Övr. fastigh  6,7 4,7 11,4
Summa     533,2 184,4 717,6
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En beredningsgrupp bestående av 
tjänstemän från Stadsbyggnadsförvalt-
ningen, Fastighetskontoret, Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, Kultur- och 
idrottsförvaltningen och Tekniska kontoret 
har inrättats för att behandla markför-
frågningar. Både förfrågningar på Stadens 
mark som inkommer till Fastighetskontoret 
och förfrågningar på privat mark som 
inkommer till Stadsbyggnadsförvaltningen 
hanteras av beredningsgruppen. Bered-
ningsgruppen har fått in många förfråg-
ningar under året vilket lett till ett stort 
tryck på Mark och exploatering att teckna 
avtal och behandla beslut om tilldelning 
av mark.

Västerås anordnade under 2016 
7-stadsMEX. Under två dagar samlades sju 
mellanstora mellansvenska kommuner i 
Västerås för att utbyta erfarenheter.

Avdelningen har under året arbetat 
med riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal. Medverkan har även 
skett i förvaltningsövergripande grupper för 

till exempel framtagande av ny grönstruk-
turplan och uppföljning av klimatprogram, 
avfallsplan, åtgärdsprogram för buller mm.

BOSTADSBYGGANDE I VÄSTERÅS 
2016
En handlingsplan för bostadsförsörjning 
2016-2017 antogs under 2015. Hand-
lingsplanen anger åtgärder för att nå målet 
om 4000 bostäder under mandatperioden 
samt övriga mål som kommunfullmäktige 
antog 2014 för bostadsförsörjningen.

Under 2016 färdigställdes 895 lägen-
heter. Detta antal färdigställda har inte 
uppnåtts sen 1990. Av de färdigställda 
utgjordes 689 lägenheter i fl erbostadshus 
och 206 lägenheter i småhus. Upplåtelse-
formerna fördelades enligt följande; 35 % 
hyresrätter, 48 % bostadsrätter och 17 % 
äganderätter. 

Antalet påbörjade lägenheter under 
2016 var 870. Av de 870 lägenheterna var 
659 lägenheter i fl erbostadshus och 211 i 

Mark och exploatering
småhus. Här var fördelningen på upplåtel-
seformer 44 % hyresrätt, 35 % bostadsrätt 
och 21 % äganderätt.

Under året har tillgången på styck-
etomter varit låg. Arbete har pågått att få 
fram nya stycketomter för försäljning och i 
slutet av året släpptes 17 tomter på Västra 
Skälby och 88 tomter på Gäddeholm i 
tomt- och småhuskön.

NÄRINGSLIV I VÄSTERÅS 2016 
Under året har nya detaljplaner för 
verksamheter vunnit laga kraft och det har 
begärts planläggning av ytterligare mark 
för näringslivet. Det kommer dock krävas 
än mer planlagd mark under de närmaste 
åren om Staden ska kunna tillgodose 
marknadens behov av byggbar mark.
 

MARKANVISNINGAR
Under 2016 har beslut i FN fattats för mar-
kanvisning av 927 lägenheter. Fastighets-

Datum för beslut i FN Byggherre Projektnamn Stadsdel Antal Hustyp Upplåtelseform
2016-03-17 Riksbyggen och Hemsö Kornknarren Råby 193 FH Blandade

2016-03-21 (datum avtal) Riksbyggen Björskogsgatan Malmaberg 63 FH BR

2016-06-16 Mimer Björnen/Del av Västerås 4:91 Skallberget 35 FH HR

2016-06-16 Tomt- och småhuskön Malmen Gäddeholm 88 SH ÄR

2016-06-16 Eco ready hus Malmen Gäddeholm 14 SH ÄR

2016-08-25 Atella Malmen Gäddeholm 18 SH ÄR

2016-08-25 Atella Malmen Gäddeholm 12 FH BR

2016-08-25 Aroseken Malmen Gäddeholm 12 SH ÄR

2016-08-25 Västanforshus Malmen Gäddeholm 22 SH ÄR

2016-08-25 Bleck Malmen Gäddeholm 12 SH ÄR

2016-08-25 Bleck Malmen Gäddeholm 12 FH BR

2016-08-25 EA Fastigheter Malmen Gäddeholm 16 SH ÄR

2016-08-25 EA Fastigheter Malmen Gäddeholm 16 FH HR/BR

2016-08-25 HSB Produktion i Mälardalen AB Iggeby gärde Iggeby gärde 152 FH BR

2016-09-22 Mimer Kullen Kristiansborg 40 FH HR

2016-09-22 Tomt- och småhuskön Stomnätet Skälby 17 SH ÄR

2016-10-20 Fridnäs 2:1 AB Fridnäs Stallhagen 20 FH HR/BR

2016-11-17 Åbrinken Förvaltning AB Norrmalm 4 Norrmalm 25 FH BR

2016-12-08                       Carpenter i Mälardalen AB Västerås 4:86 Vallbyleden Vallby 40 FH/HR

2016-12-08 Hellmark Fastgheter AB Älvkullen Skerike-Tibble 20 FH HR

2016-12-08 Ereim AB Stomnätet Skälby 34 SH BR

2016-12-08 SHH Bostad AB Nordanby Nordanby 60 FH BR

2016-12-20 (beslut FD) Obos Mark AB Hammarskaftet Hemdal 6 SH BR

Antal lägenheter i markanvisningar under perioden  927

(*FH= Flerbostadshus, SH=småhus*HR= Hyresrätt, BR=Bostadsrätt, ÄR= Äganderätt)
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kontoret har även gjort ett antal markan-
visningar av så kallat tillskottsmark, mindre 
markområden för att möjliggöra byggher-
rarnas förtätning inom sina fastigheter. 

STADSDELSUTVECKLINGSPROJEKT
Under året har Mark- och exploatering del-
tagit i arbeten med utveckling av Bäckby 
centrum, Bjurhovda centrum, Oxbacken, 
Hälla, Stationsområdet och Sätra.
Mark och exploatering har även varit 
ansvarig för att skriva ett ramavtal om 
exploatering med fastighetsägarna i 
Kopparlunden. Avtalet är av betydelse 
för att kunna genomföra den fördjupade 
översiktsplanen för Kopparlunden.

BOSTADSPROJEKT
Gäddeholm
Inom Herrgårdsängen är alla småhus-
tomter sålda. Mälarvillan bygger de sista 9 
husen inom kvarteret Röset och när detta 
är utfört under våren 2017 är Herrgård-
sängen färdigbyggd.

För nästa bostadsetapp, Malmen, fi nns 
en antagen detaljplan för ca 250 bostäder. 
En markanvisning är utförd med 6 bygg-
herrar som anvisades mark inom Malmen. 
Även 88 styckebyggartomter har fördelats 
i tomt- och småhuskön i november-decem-
ber 2016 som resulterade i att alla tomter 
bokades. Infrastrukturen byggs inom Mal-
men med tillträde till tomterna 1/6 2017.
Gäddeholmsvägen etapp 2 invigdes 1:a 
oktober. För kommande bostadsetapper 3 
och 4 inom Gäddeholm har en förstudie 
slutförts och arbete påbörjats med att ta 
fram underlag för att begära detaljpla-
neläggning under 2017.

Öster Mälarstrand
I kvarteren Focken 3 och 4 och Bommen 
slutfördes byggnation av 80 stycken hyres-
rätter respektive 60 hyresrätter. För Focken 
1 och 2 pågår byggnation av återstående 
88 stycken hyresrätter. I Mesanseglet 
slutförde Mimer byggnation av Västerås 
största trähus som innehåller cirka 40 
hyresrättslägenheter. I samma kvarter har 
det också byggts 35 bostadsrättslägen-
heter. Inom dp 2 slutför JM och Peab sina 

åtagande med att bygga de sista bostads-
husen inom dp2.

Invid Kokpunkten har 350 byggrätter 
markanvisats till sex olika byggherrar 
inom dp 3. Eftersom översiktsplanen 
anger att området ska vara den första 
klimat- och miljöstadsdelen utformades 
markanvisningen med hållbarhetspara-
metrar i 7 fokusområden. En byggherre 
bygger plusenergihus enligt Miljöbyggnad 
guld och övriga byggherrar bygger enligt 
Miljöbyggnad silver.

En ny detaljplan för skola och två 15 
våningars punkthus söder om Mälarparken 
har antagits men är överklagad till Mark- 
och miljödomstolen.

Gideonsbergsskolan, Kungsljuset 2
Detaljplanen har antagits och bygg-
herrarna har tillträtt fastigheten. Plane-
ring/projektering pågår för att inrymma 
förskoleverksamhet i delar av befi ntlig 
gamla skollokaler. Byggstart för nybyggna-
tion av de trekantiga husen med totalt 260 
nya lägenheter beräknas starta så snart 
lantmäteriförrättningen är klar.
 
Barkarö, Gotö
Det pågår detaljplaneläggning av ny väg 
till Örtagården. I samband med denna 
detaljplanläggning ska både Arosekens 
och Stadens mark utmed vägen prövas för 
detaljplaneläggning för bostäder. 

Kristiansborgsbadet
För Kristiansborgsbadet har volym- och tra-
fi kstudier och en badutredning genomförts. 
Badverksamheten inom badet planeras 
fortgå till våren 2019 då nya Lögarängsba-
det ersätter Kristiansborgsbadet. För Kristi-
ansborg ska en ny detaljplan upprättas och 
en markanvisning för kommande bygg-
rätter genomföras. Förarbetet har startat 
med studier av byggnadsvolymer samt 
att en känslighets- och tålighetsanalys av 
området har tas fram. En dialogprocess har 
påbörjats med marknadens aktörer av bad-
verksamhet med syfte att hitta en lämplig 
aktör som är intresserad av att eventuellt 
köpa Kristiansborgsbadet. Målet är att ha 
vatten kvar i stora bassängen tillgängligt 
för allmänheten oavsett ägarförhållande av 
Kristiansborgsbadet.

Studentbostäder vid Carlforska skolan, 
Iggebygärde
Planarbete pågår för att möjliggöra upp-
förande av studentbostäder vid Carlforska 
skolan. HSB har tagit fram ett bebyggel-
seförslag för Iggebygärde och ansökt om 
planläggning av området för bostadsän-
damål.

Lillhamra
Aroseken har under året färdigställt sin 
bebyggelse i Lillhamras norra del, där de 
sista hyresgästerna fl yttat in i herrgårds-
villorna under våren. Aroseken har påbörjat 
byggnation av 30 radhus, där de första 5 
fl yttade in innan jul. Peab har under året 
byggt 36 bostadsrätter i kv. Kassel för 
infl yttning 2016/2017. Peab har under 
2016 projekterat för 63 bostadsrätter och 
23 småhus med byggstart i slutet av 2016. 
Byggnation pågår för fullt på de sista 12 
stycketomterna i kv. Norge. Färdigställande 
av gator och parkmark sker succesivt vart 
efter området Lillhamra byggs ut.

Stadsträdgården
Kärnhem har under året påbörjat bygg-
nation av kvartersgata och 25 småhus i 
området, infl yttning kommer att ske hösten 
2017. Staden planerar för utbyggnad av 
spängerna, där upphandling kommer att 
göras under 2017.

Alvesta, Hökåsen
Inom detaljplanen för Alvesta som blev 
klar 2015 pågår byggnation av småhus. 
Området inrymmer 13 småhustomter, 
varav 5 stycken har förmedlas av tomt och 
småhuskön.

Västra Skälby
Utbyggnad har startat inom kvarteret 
Stomnätet på Skälby. Under hösten skick-
ades 17 nya stycketomter ut i tomt- och 
småhuskön. Avtal har skrivits dels med en 
förskoleaktör och dels med en byggherre 
som avser bygga radhus inom området. 
Projektering av en andra etapp som om-
fattar ytterligare 15 stycketomter pågår.

Skytten 10, Lillhagaskolan, Norra Haga
En markanvisning avseende hyresrätter på 
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Skytten 10 pågår. Upphandling av rivning 
av byggnader har skett.

Orren 9, Vegaskolan
Mimer har påbörjat byggnation av 34 
lägenheter, som beräknas kunna vara klara 
för infl ytt hösten 2017.

Hulte 3 och Högne 2
Detaljplanearbetet har pågått under året 
för Hulte 3 och Högne 2 som kommer 
att ge plats för cirka 200 nya bostäder, 
detaljplanen har varit ute för granskning. 
Detaljplanen beräknas kunna antas under 
början av 2017 när köp- och genomföran-
deavtal har tecknats med Mimer. Allmänna 
parkeringsplatser på Hulte 3 kommer att 
fl yttas till Mimers parkeringshus i Högne 2, 
där parkeringsbolaget ska hyra p-platser av 
Mimer för uthyrning.  för att kunna bygga 
cirka 100 lägenheter på Hulte 3.

Herta och Klaudia 
(Klippan och Bryggaregården)
Mimer och Riksbyggen har fått en gemen-
sam markanvisning. Inga avtal tecknade 
då utredningar pågår för att klargöra förut-
sättningarna för projekten. Under året har 
projektgruppen arbetat med att klarlägga 
parkeringsbehovet, projektets ekonomi och 
planeringsriktlinjer för ny bebyggelse.

Björskogsgatan, Malmaberg
Under 2016 har detaljplanearbete pågått 
tillsammans med Riksbyggen och Murman 
arkitekter.

Lindaren, Malmaberg
Detaljplanen för Lindaren mm som totalt 
inrymmer 75 lägenheter har vunnit laga 
kraft. Den nybildade fastigheten Pontus 10, 
som omfattar cirka hälften av bostäderna 
har upplåtits med tomträtt. Lindaren 2 
inom samma detaljplan ägs av Mimer. 
Fastighetsbildning pågår för denna del. 

Klippblocket, Vetterslund
Detaljplanearbetet har pågått tillsamman 
med Mimer som haft området markanvisat. 
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Områ-
det skall upplåtas med tomträtt. 
Del av Västerås 4:46, Önsta
I detaljplanearbetet har utredning för 

geoteknik och dagvatten visat att marken 
inte är lämplig för byggnation då det 
krävs extraordinära åtgärder och innebär 
risk över tid för sättningar med mera. 
Byggnadsnämnden har lagt ner detaljpla-
nearbetet.
 
Kornknarren (fd. Stenkumlaskolan)
Området har markanvisats under året till 
Hemsö och Riksbyggen, där avtal har teck-
nats med parterna. Inom området kommer 
det att planeras för cirka 190 bostäder för 
äldreboende, trygghetsboende, förskola 
och fl erbostadshus.  Detaljplanearbetet 
pågår.

Södra Källtorp (Wenströmska skolan)
Arbetet med detaljplanen pågår och 
innefattar både bostadsexploatering samt 
en konvertering av skolans huvudbyggnad, 
från skola till äldreboende.

Del av bostadsmarken har markanvisats 
till ett exploateringsbolag bestående av 
Aroseken, HSB, Kärnhem och Mälarvillan. 
Exploateringsbolaget beräknar kunna 
byggas 400-450 bostäder, företrädelsevis 
småhus upplåtna med äganderätt och bo-
stadsrätt. Ytteliggare cirka 100 lgh närmast 
E18 kommer att markanvisas till andra 
aktörer efter detaljplanen är klar.

Jakobsbergsplatsen
Området invid Jakobsbergsplatsen är mar-
kanvisat till Mimer. Föreslagen byggnation 
omfattar 82 lägenheter i tre huskroppar 
som upplåts med hyresrätt. Detaljpla-
nearbete för att möjliggöra förslaget till 
byggnation pågår. 

Kvistberga
Första etappen på Kvistberga är slutsåld 
efter en längre tid av stillestånd. Projekte-
ring av gator och ledningar för att möjlig-
göra en till etapp med 25 stycketomter har 
påbörjats.

Fridnäs Tennisplaner
Detaljplanarbete pågår för tennisplanerna 
vid Fridnäs. Marken ägs till större delen av 
ett bolag som heter Fridnäs 2:1 AB. Staden 
äger en mindre andel av marken. Ett 
markanvisningsavtal har tecknats med 
bolaget gällande förvärv av stadens mark.

NÄRINGSLIVSPROJEKT
Hacksta
Corem Fastigheter förvärvade cirka 66 
000 kvm på Hacksta för att uppföra en ny 
byggnad åt Svenska Retursystem. Även 
ICA Fastigheter genomförde ett förvärv 
om 20 000 kvm för att ytterligare stärka 
sin verksamhet inom Hacksta området.  En 
ny detaljplan för södra Hacksta vann laga 
kraft som är mer anpassad efter för-
frågningar från etableringar. 

Kvastbruket
En ny detaljplan vann laga kraft om 
cirka 300 000 kvm mark vilket möjliggör 
etablering av större men även mindre 
verksamheter. 

Norra Tunbytorp
Den sista obebyggda kommunala tomten 
inom stadsplanen från 1987 för Norra 
Tunbytorp såldes under 2016 till Mainstay 
fastigheter. Inom resterande del av Norra 
Tunbytorp som omfattas av detaljplanen 
1676 har även Salboheds Fastighets Invest 
förvärvat 8 800 kvm.

Erikslund
Under 2016 har Gotska Fastighets AB, Carl 
Björkman Fastigheter i Västerås AB och 
Bockasjö AB förvärvat mark om ca 70 000 
kvm. Projektering av outbyggda vägar har 
påbörjats under året och utbyggnaden av 
området beräknas vara klar vid årsskiftet.

Långängarna
Hygienteknik köpte 16 000 kvm mark 
för att uppföra ett nytt huvudkontor med 
tillhörande lager. 

Gilltuna, Truck stop
Den 7 oktober invigdes Gilltuna Truckstop 
som idag består av en uppställningsyta för 
lastbilar, verkstad och drivmedelsanlägg-
ning. Gilltuna Truckstop stärker Västerås 
som logistikstad och bidrar till en bättre 
arbetsmiljö för chaufförer och närmiljö för 
västeråsarna.
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TOMTRÄTTER OCH MARK-
FÖRVALTNING
Tomträtter
Vid ingången av år 2015 fanns det cirka 
5500 stycken tomträtter. Idag återstår 
cirka 2900 stycken tomträtter, detta 
beroende på intresset att friköpa framför 
allt småhustomträtter innan förändringen 
av friköpsmodell infördes from 1 januari 
2016.

Under 2016 såldes 326 stycken små-
hustomträtter, 309 stycken såldes till det 
gamla priset och 17 stycken såldes enligt 
det nya priset som fastställdes i kom-
munfullmäktige 2015. Det såldes även 8 
stycken fl erbostadshus, 4 stycken industrier 
och 3 stycken övriga tomträtter.

Under året förnyades 278 st tilläggsavtal 
för tomträtter med 10-åriga avtal. Dessut-
om förnyades 29 stycken tilläggsavtal för 
tomträtter med 20-åriga avtal, 27 stycken 
valde att ändra till 10-åriga avtal och 2 
stycken valde att fortsätta med 20-åriga 
avtal.

Det har tillkommit 4 stycken nyupplåtel-
ser med tomträtt för fl erbostadsändamål, 
1 stycken nyupplåtelse med tomträtt för 
industriändamål och 2 stycken nyupplåtel-
ser med tomträtt för övriga ändamål.

Markförvaltning, skog, arrenden och 
industrispår
Skogen sköts i enlighet med reglerna för 
PEFC-certifi eringen. Denna certifi ering styr 
miljöanpassningen inom skogsbruket i 
form av skogsstandard, miljöstandard samt 
social standard. Mellanskog är sedan 2014 
Stadens skogsentreprenör som ska sköta 
avverkningar och skogsvård i kommunens 
skogar. Under 2016 har en utvärdering 
gjorts i fält av åtgärder i samband med 
tätortsnära skogsbruk i samarbete med 
Skogsvårdsstyrelsen och Mellanskog. 
Utvärderingen visade på ett mycket lyckat 
resultat av de skogsvårdsåtgärder som 
utförts.

Antalet arrenden av jordbruksmark 
bestod vid årets slut av fyra gårdsarrenden 
och 71 sidoarrenden omfattande en areal 
om ca 1 900 ha. För jakt fi nns 32 jakträtts-
upplåtelser upplåtna. Övriga arrenden är 
upplåtelser av mark för till exempel bensin-
stationer, kiosker och koloniområden.

Fastighetskontoret är infrastrukturförvalta-
re för stadens industrispår. Under 2016 har 
arbetet med underhåll och upprustning av 
industrispår fortsatt.

 
FRAMÅTBLICK
Stationsområdet Kungsängen
Arbetet med en detaljplan för Resecentrum 
har pågått under året med utgångspunkt i 
ett förslag framtaget av BIG, en dansk ar-
kitektbyrå. Detaljplanen omfattar förutom 
Resecentrum även omkringliggande om-
råden både norr och söder om järnvägen. 
Parallellt med detaljplanen pågår arbete 
med att teckna en principöverenskommelse 
med Jernhusen och Trafi kverket. Överens-
kommelsen ska hantera fi nansiering och 
utbyggnad av Resecentrum.

Klövern har påbörjat byggnation av ett 
hotell på södra sidan bredvid Tingsrätten. 
Mälarenergi har påbörjat ombyggnationen 
av ledningar i Kungsängsgatan. Mimer 
bygger nytt kontor på Gasklockan 10.

Ängsgärdet
Under 2017 kommer arbetet med en 
fördjupad översiktplan för Ängsgärdet att 
starta.

Arosvallen
Det fi nns många funderingar angående 
byggnation på och omkring Arosvallen. En 
översyn av området kommer att göras.

Öster Mälarstrand
Planläggning för nästkommande de-
taljplan, dp4, pågår med sikte på laga 
kraft vid årsskiftet 2016-17. Detaljplanen 
beräknas kunna ge cirka 500 bostäder.
Klaudia 1, Kraka, Herta 6 med fl era. 
(Klippans parkering och Bryggaregårdens 
parkering)

En förstudie pågår för att undersöka 
möjligheterna att utveckla området för nya 
bostäder och bygga en allmän parkerings-
anläggning för att tillgodose behovet av 
parkeringar för närboende och besökare till 
city. Fastighetskontoret kommer att begära 
detaljplan under 2017.

Skiljebo
Fastighetsnämnden beslutade i slutet 2016 
att markanvisa byggrätter för bostads-
ändamål i Skiljebo. Markanvisningspro-
cessen kommer starta i början av 2017, 
och kommer sannolikt ge närmare 100 
bostäder i en miljö där social hållbarhet 
kommer stå i fokus.

Gäddeholms förskola.
Foto: Pia Norlander, BildN
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Lokalförsörjning
VIKTIGA HÄNDELSER
Wenströmska och gymnasieomställningen
Arbetet med centrala inhyrningar för 
gymnasieskolan har fortsatt under 2016. 
Hahrska skolan, etapp 2, fl yttade i april 
2016. Fastighetskontoret tecknade hyres-
avtal med fastighetsbolaget Klövern för 
Tranellska gymnasiet. Skolans nya lokaler 
ligger i gamla ICA-skolan samt delar av 
Hakongården som under 2017-2018 
kommer anpassas för verksamheten. Då 
anpassningarna omfattas av LOU, har 
FK tillsammans med fastighetsägaren 
upphandlat byggentreprenaden. Upphand-
lingen förväntas vara klar i början på 2017. 
Västerås yrkeshögskola fl yttade i december 
till nya lokaler på Finnslätten. Nya lokaler 
för Widénska gymnasiet har upphandlats 
under året. Skolans nya lokalisering är på 
del av Carlforsska gymnasiets fastighet. 
Vinnande anbud lämnades av fastighets-
bolaget Hemsö.

Under 2016 har ett lokal- och funktions-
program tagits fram för ett nytt vård- och 
omsorgsboende. Intresseförfrågan för för-
säljning av del av fastighet samt inhyrning 
av vård- och omsorgsboende skickades ut 
efter sommaren och dialoger har skett med 
utvalda leverantörer. 

Öster Mälarstrand, förskola och grundskola
Detaljplanen för Mälarparksskolan är över-
klagad och beslut inväntas från Mark- och 
miljödomstolen. Första spadtaget togs för 
förskolan Triton på Öster Mälarstrand som 
integreras i bostadsbebyggelsen. Fastig-
hetsägare är Fastighets AB Tornet.

Förskolor
Återföringen av årskurs sex till mellansta-
diet i kombination med en fortsatt ökning 
av barn i förskoleålder, påverkar behovet 
av nya förskolor. En ny konceptförskola 
har tagits fram under året och först ut att 
byggas är Önsta förskola som omfattar 
åtta avdelningar. En likadan kommer att 
byggas av Mimer på Vallby som ersättning 
för Vallby södra förskolas vattenskadade 
lokaler. Konceptförskolan kommer att 
byggas på fl era områden i staden och an-
passas storlekmässigt utifrån det bedömda 
behovet i respektive område. Nya förskolan 
i Dingtuna öppnade efter sommaren 2016.

Grundskolor
Fortsatt arbete med att hitta lokalisering 
för en ny skola i västra centrala Västerås. 
Under året har en lösning diskuterats och 
utretts i anslutning till Fryxellska skolan. I 
förslaget ingick utöver inhyrning av en ny 
grundskola, också försäljning av skolfast-
igheterna. Efter beredning och samtal i be-
rörda nämnder fortsätter arbetet med att i 
första hand hitta andra alternativ. Samtal 
och försrågningar med fastighetsägare i 
närområdet pågår, utan några konkreta 
förslag i nuläget.

Bjurhovda
Den nya fritidsgården vid Bjurhovda fri-
tidspark byggs under 2017, med planerad 
infl yttning januari-februari 2018.

Externt inhyrda lokaler i centrum
Under 2016 har hyresavtal tecknats för 
kommande Lärcentrum. En sammanslag-
ning av VUC(Vuxenutbildningscentrum), 

Jobbcentrum, Frimanska(vuxenutbildning) 
samt Arenan. Då dessa verksamheter slås 
ihop skapas både ekonomiska och verk-
samhetsanknutna synergieffekter. Lokaler 
som lämnas är VUC:s lokaler i Melkerhuset 
samt Arenans lokaler på Munkgatan.

Hamre Ridcenters fl ytt
Kommunfullmäktige antog 1 september 
2016 detaljplanen för nya ridanläggning-
en vid Brandthovda IP. Länsstyrelsen i 
Västmanland fattade beslutet att upphäva 
stadens beslut den 14 november, då 
länsstyrelsen anser att planen inte fullt ut 
tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljön. 
Den 1 december fattade staden beslut 
att överklaga länsstyrelsens beslut till 
regeringen. 

Flyktingmottagandet 2016
Under 2016 har arbetet skiftat fokus från 
HVB-hem mot ordinärt boende. Andelen 
ensamkommande fl yktingbarn sjönk kraf-
tigt och vissa hem kommer nu att ställas 
om till stödboende (steget mellan HVB-
hem och eget boende). Det har varit en 
stor utmaning att hitta ordinarie bostäder 
till anvisade personer från Migrationsver-
ket. 2016 års mottagande klarades, med 
ett stort bidrag av lägenheter från Mimer. 
Arbete har även påbörjats för att föra upp 

LOKALBESTÅNDET 2016  2015

Eget ägt, m2: 545 732  554 215 

Inhyrningar, m2: 285 054  281 176

Summa: 830 786  835 391

Fördelning 60% / 34% 66% / 34%

Stenpiren, Färjekajen
Under 2017 kommer Stenpiren som går 
ut till fyren vid Färjekajen upprustas och 
även breddas för att kunna öppnas upp för 
allmänheten som ett gångstråk. 

Södra Björnön
Hela personalstiftelsens område på Södra 
Björnön förvärvades av ABB under året. 
Området kommer nu kunna ingå i den 
fortsatta planeringen av hela Björnön.

Framnäs
Vid Sjösportgården pågår detaljplanelägg-
ning. För att få en helhet i området kring 
byggnaden ska även prövas möjligheten av 
förtätning med bostäder. Området närmast 
badet avsätts till allmän platsmark för att 
säkerställa tillgängligheten för allmänhet-
en.
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tillfälliga boenden i olika delar av Västerås. 
Rekrytering av bostadskoordinator påbör-
jades för att möta upp det ökade behovet 
under 2017-2018.

Äldreboenden
Ombyggnation av Gryta sjukhem pågår. 
Påbörjat tillbyggnader Björkbacken och 
Ängsklockan hos Hemsö (17 pl), förstu-
die Karlsund (ca 70 lgh) hos Aroseken, 
förstudie Wenströmska (ca 100 lgh) samt 
nu inleds förstudie DP 4 (ca 100 lgh). 
Tillbyggnad av Gryta äldreboende utreds, 
utfall osäkert.  

Gruppbostäder
Förstudie av LSS boende för barn/ung-
domar på Markenteriet 5 (Trossbacken) 
är klar och projektering startas. Befi ntlig 
förskola rivs. Förstudie pågår gällande kv 
Stenåldern 3 för två korttidsboende i sam-
ma byggnad. Inhyrningar: 6-8 serviceläg-
enheter hos Mimer Nordanbyäng (infl ytt 
2017) samt ett LSS-boende hos Jeff/K2 
(infl ytt 2018) ordnat under året. Förstudie 
för fl era gruppbostäder drar igång 2017.
Integration

Två HVB-hem avvecklas, nytt HVB-hem 
vid Kvarteret Gude under hösten. Köp av 
lägenheter har gett marginellt tillskott 
under hösten. Tillfällig förhyrning vid 
Mälarcampingen. Utredning av moduler för 
stödboende. Marknadsföringsaktiviteter för 
Samverkansavtal. 171 lgh har tillkommit 
via Samverkanavtalet.
 
Arenor
Under 2016 har arbetet fortsatt med att 
uppföra en innebandyarena på Rocklunda-
området. Arbetet har dock fått invänta hös-
tens arbete med en ny arenavision för hela 
Rocklundaområdet. Det har även pågått 
arbete med översyn av avtalsstrukturen. 
Stadsledningskontoret är sammankallande 
och berörda förvaltningar har deltagit. 
Det har även skett dialog och träffar med 
representanter för idrottsföreningarna.

FRAMÅTBLICK
Inveteringar och driftskostnader
För de kommande åren medför den 
kommunala ekonomin begränsningar i 

såväl investeringsramar som driftkostnads-
ökningar. Samtidigt ökar behoven till följd 
av befolkningsutveckling, fl yktingströmmar 
och förändringar i åldersstrukturen. 

Ökade inhyrningar för att minska 
investeringsbehoven löser inte problemen 
då det saknas medel för driftkostnadsök-
ningen. Detta medför t.ex. att önskade 
åtgärder såsom att årskurs 6 succesivt 
ska fl yttas tillbaka från högstadieskolorna, 
mindre förskolegrupper, investeringar i 
idrott, kultur och fritid, samt ökningar inom 
särskilt boende kan komma att behöva 
behovsprövas utifrån ekonomiskt utrymme.

Lokalresursplan 
Fortsatt arbete med befolkningsprognoser 
med hänsyn till fl yktingmotagande och en 
förväntad framtida ökning. Detta påverkar 
planeringen för såväl BUF, KIFF och SNF.
Arenafrågorna kvarstår och med anledning 
av detta behöver planeringen fortsatt revi-
deras. Stort fokus behöver läggas på såväl 
lokaleffektivitet som fi nansiering.

Inhyrningar 
Som tidigare nämnts fi nns ett fortsatt 
stort behov av lokaler för gymnasiet och 
förskolor. Dessa planeras till stor del att 
genomföras genom inhyrningar.

Särskilt boende
Med boendeplaner och lokalresursplan 
som grund fortsätter arbetet med att möta 

framtida ökade behov av äldreboenden. 
Bland planerade åtgärder fi nns förtätning-
ar samt om- och tillbyggnader i såväl eget 
bestånd som inhyrt. Behovet behöver även 
tillgodoses genom nybyggnation.

Boende för fl yktingar och ensamkom-
mande fl yktingbarn påverkar bostadssi-
tuationen på lång sikt framöver. Fokus 
behöver läggas på bostadsbyggnation för 
ordinärt boende. Behovet kommer att öka 
ytterligare 2017-2019.

Södra Källtorp
Fortsatt utveckling av bostadsområdet 
inom formerna för exploateringsbolaget. 
Genomföra försäljning av delar av fastighet 
och inhyrning för vård- och omsorgsboen-
de, förskola samt idrottsverksamhet.

Baden
Lögarängsprojektet har kommit in i pro-
duktionsfas. Saneringsarbeten är påbörja-
de. Det nya badhuset beräknas tas i drift 
sommaren 2019. Utemiljö med tillhörande 
utebad ingår inte i projektet och kommer 
att behandlas separat. Det fi nns även 
ett pågående projekt inom staden med 
översyn av området från färjekajen fram till 
Lögarängsbadet.

Arenor
Fortsatt arbete utifrån arenavision för 
Rocklunda samt handlingsplaner och 
prioriterade projekt vid KIFF.
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Fastighetsförvaltningen förvaltar på sta-
dens uppdrag skolor, verksamhetslokaler 
och särskilt boende. Förvaltad yta uppgick 
den 31 december 2016 till 830 786 kva-
dratmeter (835 391).

Kraven och förväntningarna från såväl 
kunder som Fastighetskontorets ledning på 
de tjänster som levereras av Fastighetsför-
valtningen och dess medarbetare har de 
senaste åren förändrats i omfattning och 
komplexitet. Den nya affärsmodellen med 
en upphandlad fastighetsdrift ställer också 
krav på förändrat arbetssätt. Med anled-
ning av ovan har därför en ny organisation 
sjösatts med gott resultat. Förvaltningen 
har organiserats i fyra verksamhetsben 
med en teamledare för respektive team. 
Den nya organisationen trädde i kraft 1:a 
april.

Ett förfrågningsunderlag för upphand-
ling av ett nytt driftavtal har tagits fram 
och parallellt med det har en översyn och 
utveckling av organisationen inom verk-
samhetsområdet gjorts.

Planerat underhåll
Fastighetskontoret har arbetat mycket 
aktivt med att prioritera rätt underhållsåt-
gärder under året. Detta har resulterat i att 
samtliga planerade underhållsåtgärder har 
genomförts. 

Underhållsbudgeten utökades i fl era 
omgångar under året. Inom skollokaler 
gjordes åtgärder för 39,9 mnkr. På verk-
samhetslokaler blev utfallet 21,0 mnkr och 
inom särskilda boenden slutade året på 9,2 
mnkr. Utöver detta har underhållsåtgärder 
i Hamnen (1,3 mnkr) samt i bostadsrätter 
(2,2 mnkr) utförts. Ytterligare underhåll 
för 5,2 mnkr har utförts som klassifi cerats 
som reinvesteringar  (komponentredovis-
ning) och redovisas i Fastighetskontorets 
balansräkning.

Underhållsåtgärder för året uppgick till 
totalt 77,9 mnkr. Dessa fördelades mellan 
kategorierna byggnader utvändigt 19,5 
mnkr, installationer 14,8 mnkr, utemiljö 2,3 
mnkr, byggnader invändigt 14 mnkr samt 
övrigt 27,3 mnkr.

Det stora brandskyddsprojektet pågick 
under hela 2016 på Rudbeckianska gym-
nasiet och på samma skola genomfördes 
underhåll i nya gymnastikbyggnaden i form 
av att idrottsgolv byttes och renovering av 
omklädningsrum gjordes.

I samband med energieffektivise-
ringsåtgärder har två förskolor, Talltorps 
förskola och Tibble förskola, genomgått 
så kallad ”Total” –renoveringsprojekt. 
Underhållsprojektet i Stadshuset med byte 
av tekniska installationer fortsatte under 
hela verksamhetsåret. Omfattande arbeten 
med yttertak och fasader har utförts under 
året. Bland annat har delar av Bäckbyhuset 
försetts med ny takbeläggning.

VIKTIGA HÄNDELSER
Då befi ntligt driftsavtal löpte ut 2016-08-
31 har en upphandling av en ny drift-
entreprenör genomförts. Fastighetskontoret 
skrev avtal med H2M Fastighetsteknik från 
2016-09-01. De skall utföra entreprenaden 
som en funktionsentreprenad, prioritet 
ligger på kvalitet och leverans. Starten 
på det nya avtalet har löpt på utan större 
problem. 

SKOLLOKALER
Ny hyresmodell för BUF infördes under 
2016. Det omfattande arbetet med in-
förandet av funktionshyra för grundskola 
och förskola innebar bl.a. en poängssätt-
ning för respektive lokal samt nytecknande 
av samtliga internhyresavtal. Parallellt med 
detta arbete implementerades en ny gräns-
dragningslista som i stora drag innebar 
att BUF tog över ansvaret för skolköken 
och FK övertog ansvaret för skolgårdarna. 
Utvärdering av detta arbete kommer ske 
under 2017.

I samband med att Fastighetskontoret 
tog över ansvaret för utemiljön kring 
skolor påbörjades ett inventeringsarbete. 
Säkerhetsbesiktningar av lekutrustning 

genomfördes med omfattande åtgärder 
som följd. Under året förvärvades en fast-
ighet i Dingtuna som byggdes om för att 
inrymma en förskola med två avdelningar. I 
Tortuna byggdes en ny skoldel samt en ny 
förskola. Den gamla vaktmästarbostaden 
revs. Bjurhovdagymnastiksal färdigställdes 
under året. Infl yttning skedde till höstter-
minen. I Bäckbyhuset ”Öppet hus” har om-
byggnationen till en attraktiv, öppen och 
välkomnande mötesplats för alla boende 
i området fortgått under året. Projektet 
beräknas vara färdigställt våren 2017.

VERKSAMHETSLOKALER
Lögarängsbadet
Lögarängsprojektet fas 1 och 2 är avklarat 
inom tidplan och budget, projektet går nu 
in i fas 3 och 4, vilket innebär detaljpro-
jektering och byggnation. Avtal är tecknat 
med NCC.
 
Stadshuset
Under 2016 fortsatte projektet med den 
tekniska uppgraderingen. I samband med 
projektet och även vid sidan av har fl era 
lokalanpassningar utförts. I A-fl ygeln har 
samtliga takfönster bytts ut. Övriga fönster 
får isolerruta på det yttre glaset med 
klimatglas i och fönster mot Vasaparken 
har försetts med klimatfi lm. Alla rum mot 
borggården har fått nya solskydd, två nya 
fl äktrum har byggts och ett fl äktrum har 
uppgraderats totalt. Allt elkablage har 
bytts ut och jordfelsbrytare har installe-
rats. I A-huset är i stort sett halva huset 
ombyggt till dags dato. Nytt brandlarm 
har installerats och kompletteras där vi nu 
bygger om. Tornet har fått närvarolarm och 
där är ny sprinkler projekterad. De stora 
toalettpaketen i A/C/D fl ygel hörn har reno-
verats och några toalettrum har tillkommit 
under resans gång. 

En stor lokalanpassning har genomförts 
för SBF som blivit trångbodda och deras 
lantmäterienhet håller på att förtätas. 
Tekniska kontoret har fått kontorslandskap 
byggda.

Vasaparkens förskola har byggts om och 
huserar nu 4 avdelningar. På innergården 
har lagts konstgräs samt ökat på belys-
ningen.

Fastighetsförvaltning

Fördelning av ordinarie planerat underhåll 
(kr/m²) :

VERKSAMHET  2016 2015

Skollokaler  129 92

Verksamhetslokaler (exl hamnen) 141 77

Särskilt boende (exl BR/villor)  163 107

Totalt (exl reinvesteringar)  136 89
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I den stora omfl yttning som gjordes 
i stadshuset 2015/2016 så anpassades 
lokaler åt BUF, Vård o Omsorg, SNF och 
Servicepartner. Under en tid under 2016 
så hade vi 7 olika byggarbetsplatser på 
samma gång i huset!

Hamnen 
Under 2016 har underhållsmedel utnyttjas 
för att renovera Malmbron. Även tak och 
stomme på magasin 36 har renoverats. 
Projekteringar av kajer och ytor samt 
övergripande utredningar för trafi k och 
infrastruktur påbörjades under 2015 och 
har fortgått under 2016. Arbeten med 
reningsanläggningar och kompletterande 
dagvattensystem påbörjades under året 
för att vidta åtgärder enligt föreläggande 
från länsstyrelsen. En första entreprenad är 
avslutad. Ytterligare en entreprenad kom-
mer att upphandlas i början av 2017. 4000 
kvm ny hamnyta har tillskapats genom att 
vissa byggnader rivits.

Elba
Efter en brandsyn våren 2016 beslutades 
att ingen verksamhet fi ck bedrivas innan 
åtgärder vidtagits. Fastighetskontoret har 
tagit fram ett åtgärds- och kostnadsförslag 
och kan i detta se att kostnaderna för 
åtgärder kommer överstiga hyresintäkter 
man tror denna typ av objekt kan generera. 
Fastighetskontoret fi ck den 29 november 
2016 i uppdrag att undersöka betalnings-
viljan för en året runt konferensanläggning 
samt undersöka förutsättningarna för 
försäljning eller avvackling av Elba.

Borgmästargården
Fastighetens underhåll är eftersatt, dessut-
om passar den inte in i fastighetskontorets 
fastighetsportfölj. Beslut om försäljning har 
fattats hösten 2016 och kommer genom-
föras i början av 2017.

SÄRSKILT BOENDE
Gryta demenscentrum
Ombyggnation av Gryta sjukhem har 
påbörjats och kommer att fortsätta under 
2017 och 2018. Syftet är att göra Gryta 
sjukhem till ett center för personer med 
demens. Boendet kommer innehålla såväl 
korttidsboende som permanent boende.

HVB-hem
Fortsatt arbete med hantering av fl yk-
tingsituationen har medfört att ytterligare 
HVB-hem har etablerats under året både 
genom externt inhyrda lokallösningar och 
egenägda lokaler som tillfälligt används för 
ändamålet. Bland annat har ett externt in-
hyrt boende på Norra Ringvägen 36 startat 
samt att fastighetskontoret har etablerat 
en modullösning för HVB i Skultuna. Två 
mindre HVB-hem har i samband med det 
avetablerats.

Tillgänglighet
Det har varit ett fortsatt arbete under året 
med tillgänglighetsfrågor i stadens lokaler. 
I ett av våra största projekt med många be-
sökare så har Lögarängsbadet under året 
varit i focus speciellt under projekterings-
fasen. Det nya badet kommer att ha 
en hög tillgängligt för alla, bra samver-
kansmöten har lett till många innovativa 
lösningar för det nya badet.

FRAMÅTBLICK
Kraven på förvaltningsorganisationen ökar 
med bland annat kundkrav på en utökad 
tjänsteportfölj samt olika yttre krav. Därför 
fortsätter organisationsarbetet i hög takt, 
dels med att se över gränssnittet mellan 
Fastighetsförvaltning och övriga enheter 
inom Fastighetskontoret samt dels med 
att tydliggöra processer samt uppgradera 
övriga verktyg och hjälpmedel.

Underhåll
Fastighetskontoret har tagit fram en 
rapport kring framtida underhållsbehov. 
Rapporten visar att fram till 2020 fi nns 
erforderligt utrymme i de årliga resultat-
budgetarna. För perioden 2021 och framåt 
ser fastighetskontoret att åtgärder behöver 
vidtas för att säkerställa en långsiktigt god 
underhållsnivå. För kommande året bör 
således hög prioritet läggas vid att skapa 
en strategi för hur Fastighetskontoret kan 
säkerställa en långsiktigt god underhålls-
nivå. Alternativa lösningar till fi nansiering 
ska tas fram.

Arbetet med att göra stadens lokaler 
mer säkra ur brandsynpunkt samt en 
upprustning av utemiljön kring skolgårdar 
kommer att fortgå. Underhållsprojektet 

med tekniska installationer i Stadshuset 
beräknas pågå till och med 2018.

Gryta demenscentrum
Gryta korttidsenhet består idag av fyra 
avdelningar samt en administration/dag-
verksamhet. Den fjärde avdelningen hyrs 
idag ut till Landstinget för 
Hospice-verksamhet, vilka kommer att 
fl ytta till andra lokaler i anslutning till sjuk-
huset. Detta kommer leda till en utökning 
med 18 stycken platser.

Avsikten är att bygga om lokalerna på 
cirka 7700 kvm till fl era mindre enheter 
med totalt 72 stycken platser samt 60 kvm 
tillbyggnad. Nuvarande rehab-del anpassas 
till dagverksamhet efter en omfattande och 
nödvändig lokalanpassning/ombyggnation. 

Syftet är att bygga om nuvarande 
lokaler till ett modernt demenscentrum för 
målgruppen dementa där alla funktioner 
för personer med demenssjukdom fi nns 
samlade. Det ger möjlighet att samla 
expertkompetens på ett och samma ställe 
samt förädla den lokalresurs som Gryta 
utgör för äldrenämnden/staden.

Parallellt med ombyggnationen planeras 
även en större utbyggnad av demens-
centret. Denna utbyggnad beräknas vara 
färdig 2020.

ÖVRIGT
Hamnen 
En vägledning för utvecklingen av ham-
nen har antagits av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har också tagit ett 
inriktningsbeslut att genomföra planering 
av kommande åtgärder samt vissa akuta 
åtgärder. 

För åren 2017-2020 har 617 mnkr 
avsatts i investeringsbudgeten. Arbeten 
med projekteringar av kajer och ytor samt 
övergripande utredningar för trafi k och 
infrastruktur påbörjades under 2015 och 
har fortgått under 2016. Arbetena kommer 
pågå 2017-2018 med en beräknad total-
kostnad på cirka 30 mnkr. 

Under 2019 beräknas muddringsarbeten 
genomföras i farled och hamnbassäng, 
samt solidifi ering av förorenade bottense-
diment. Bedömd kostnad är 300-350 mnkr.
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Teknik och projekt
VÄSTERÅS SKA VARA SVERIGES 
BÄSTA MILJÖKOMMUN
Klimat och energi
Staden har som mål i sitt klimatprogram 
att energianvändningen i eget ägda 
byggnader skall 2020 var högst 135 kWh/
m2/år (varav el 50,5 kWh/m2/år och värme 
84,5 kWh/m2/år) fastighetskontoret som 
är huvudansvariga för målet arbetar mål-
medvetet för att nå detta högt ställda mål. 
Energieffektiviseringsarbetet genomförs 
genom att identifi era enegieffektiviserings-
åtgärder i samverkan med ombyggnads-, 
underhålls-, och/eller enskilda energipro-
jekt. Den kontinuerliga driftoptimeringen 
sker i tätt samverkan med Fastighetskonto-
rets driftentreprenör.

Under året har Mälarenergi Energitjäns-
ter har genomfört en energikartläggning 
av tre stycken objekt. Kartlagda byggnader 
är Apalbyskolan, Växhuset och Håkan-
torpsskolan. Av dessa tre är det endast 
Håkantorpsskolan där det är möjligt att 
genomföra några energibesparingsåtgärder 
med rimlig ekonomi.

Energianvändningen inom fastighets-
beståndet fortsätter att minska, minskning 
av totala energi-användningen är ca 2 % 
jämfört med 2014, 160,5 kWh/m2 (163 
kWh/m2). Tendensen är att elanvändning-

en minskar mer än tidigare uppskatt-
ningar, 52,6 kWh/m2 (59 kWh/m2) och att 
värmeanvändningen minskar något mindre, 
108 kWh/m2 (104 kWh/m2). En trolig 
anledning till detta kan vara att många av 
de enklare insatserna för att spara energi 
såsom till exempel installation av värme-
återvinning i ventilationen är genomförda 
så fokus övergår framöver till att genom-
föra mer omfattande åtgärder till exempel 
så kallade totalprojekt, där exempelvis 
fasader och tak i fastigheternas klimatskal 
kommer att kräva större åtgärder dessa är 
också mer kostnadsdrivande.

Målet för totala energianvändningen är 
nått dock nås inte målet för värmeanvänd-
ning i år.

Värmeanvändningen minskar i en lång-
sammare takt än tidigare planerat, där av 
måste varningens fi nger höjas att det kan 
bli svårt att nå målet för värmeanvändning-
en på 84,5 kWh/år till år 2020. Fortfarande 
beräknas miljömålet för år 2020 att nås.

Målet för utsläpp av koldioxid för 2016 
är nått, 42,15 (kg/m²/år) jämfört med 
målet 43,92 (kg/m²/år).

Under året har drygt tjugo stycken 
klimatinvesteringar genomförts, vara tre 
stycken är så kallade totalprojekt som 
genomförs i samband med underhållsin-
satser. Övriga åtgärder består av byte till 
dynamisk LED-belysning i cirka tio byggna-
der, byte av undercentral och styrning samt 
byte av ventilation.

Ytterbelysning är utbyt till LED-arma-
turer i samverkan med underhåll på drygt 
trettio skolor och förskolor.

Fastighetskontoret fortsätter bevaka 
vad som händer kring kommande arbete 
i Sweden Green Building Council (SGBC) 
och certifi eringen Miljöbyggnad 3.0 som 
är på väg att lanseras. Fastighetskontorets 
val av Miljöbyggnad hjälper branschen och 
slutkunden att ta miljöansvar och kvalitets-
säkra byggprocessen. Miljöcertifi eringen 
stärker stadens varumärka genom tydlig  
kommunikation.

Samarbetet mellan Mälarenergi AB och 
Fastighetskontoret kommer fortsätta kring 
våra olika energieffektiviseringsprojekt, 
även utökas med fordonsladdstationer 
och åter igen aktuella solcellsdiskussioner, 
bland annat i Lögarängsprojektet. 

Övrigt
Teknik och Projekt har samarbetat utanför 
staden med att:
• Agerat handledare för ett projektarbete 

för ABB-Gymnasiet
• Agerat handledare för ett examens-

arbete på Mälardalens högskola
• Rapport om totalprojekt Energimyndig-

heten (CIT)

Teknikteamet har tagit fram, uppdate-
rat och kvalitetssäkrat anvisningar och 
standards:
• Uppdaterat projekteringsanvisningar för 

El- och Tele
• Nya projekteringsanvisningar för Styr- 

och övervakning
• Projekteringsanvisningar för brandskydd 

i olika typer av byggnader

Totalt har Teknik och Projekt planerat och 
genomfört 858 stycken olika myndighets-
besiktningar åt Fastighetsförvaltning.

Tillgänglighet
Det har varit ett fortsatt arbete under året 
med tillgänglighetsfrågor i stadens lokaler. 
Under 2016 startades en inventering 
av alla kommunägda fastigheter, vilken 
kommer fortsätta under 2017, där åtgärder 
löper parallellt med inventeringen. Inven-
teringen mynnar sedan ut i ett gemensamt 
arbete med övriga tekniska förvaltningar 
att ta fram en tillgänglighetsdatabas för 
hela staden. I ett av våra största projekt 
med många besökare så har Lögarängs-
badet under året varit i focus speciellt 
under projekteringsfasen. Det nya badet 
kommer att ha en hög tillgängligt för alla, 
bra samverkansmöten har lett till många 
innovativa lösningar för det nya badet.

I enlighet med ”Handlingsplan för 
genomförande av ett program för personer 
med funktionsnedsättning 2017-2018” 
arbetar Fastighetkontoret vidare med 
skyltprogram, utredning beträffande 
begreppet Universell Design och utbildning 
av medarbetare inom tillgänglighetsfrågor. 
Fastighetskontoret har tillsammans med 
Stadsbyggnadsförvaltningen genomför två 
workshops i Universal Design under hösten 
2016.

Illustration: Tobias Flygar
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Resultatet av årets medarbetarunder-
sökning visar ett gott resultat och organi-
sationsindex ligger kvar på ungefär samma 
nivå som 2015. Resultatet varierar stort 
mellan kontorets olika verksamheter.
Arbetsbelastningen har under året varit 
mycket hög. Vilket visar sig i ett högt 
stressindex (18), samt en ökande sjukfrån-
varo. Detta kan till en del förklaras med 
att vi under 2015 och 2016 genomfört 
organisationsförändringar i stora delar 
av verksamheten, och det har skapat viss 
osäkerhet och otydlighet.
Under 2017 kommer huvudfokus i skydds-
ronderna att vara på den organisatoriska 
och social arbetsmiljön.

Kompetensförsörjning
En strategiskt viktig fråga och en utmaning 
för förvaltningen är att kunna behålla och 
rekrytera medarbetare. Under 2016 har 
ett stort antal rekryteringar genomförts.  
Rekryteringsläget har varit tufft för vissa 
yrkesgrupper, exempelvis byggprojektleda-
re, fastighetsförvaltare och projektledare 
exploatering.

Att attrahera och behålla kompetenta 

Medarbetare
medarbetare inom de tekniska yrkena i dag 
är en utmaning som vi tillsammans med 
andra organisationer och företag brottas 
med. 

Under hösten 2016 startade ett 
Employer Branding-arbete tillsammans 
med teknisk kontoret och Stadsbyggnads-
förvaltningen. Ett annat exempel på åtgärd 
är att förvaltningen under hösten var med 
i Tekniksprånget. Tekniksprånget är en 
satsning för att få fl er sökande till tekniska 
utbildningar. Tillsammans med övriga 
tekniska förvaltningar var tre teknikprakti-
kanter anställda i fyra månader.

Framåtblick
Den 1 mars sker en sammanslagning av 
fastighetskontoret och tekniska kontoret 
till en ny förvaltning, teknik- och fastig-
hetsförvaltningen.  Under 2017 kommer 
många aktiviteter att genomföras för att 
skapa enhetlighet inom medarbetarom-
rådet. 

En viktig aktivitet blir att levandegöra 
och implementera stadens värdegrund 
”Alltid bästa möjliga möte”.

Kompetensutveckling och lärande
En strategiskt viktig fråga och en utmaning 
för förvaltningen är att kunna behålla och 
rekrytera medarbetare. 
Fastighetskontoret arbetar kontinuerligt 
med kompetens- och karriärutveckling. I 
de årliga utvecklingssamtalen mellan chef 
och medarbetare sätts individuella mål för 
samtliga medarbetare. 

Under 2016 inrättades tjänster som 
teamledare inom fastighetsförvaltning, där 
tillsättningen av de nya tjänsterna gjordes 
med interna kandidater som ett led i en 
intern utveckling.

Mångfald
Fastighetskontoret värdesätter mångfald 
och som ett led i att öka kompetensen och 
förståelse för dessa frågor, genomfördes 
under 2016 en utbildning I HBTQ-frågor 
för förtroendevalda och medarbetare.

Under året genomfördes också en före-
läsning om människors olikheter och driv-
krafter. Tillsammans fi ck vi refl ektera kring 
våra olikheter och på vilket sätt mångfald 
främjar innovation och arbetsglädje.

Illustration: Most Photos
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Ekonomiskt översikt
Fastighetsnämnden lämnar ett positivt 
resultat för 2016 med 250,1 Mnkr. Av 
resultatet står exploateringsverksamheten 
för 65,2 mnkr. 

EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN
Resultat visar en positiv avvikelse mot 
budget med +61,4 mnkr. Projekt med 
störst avvikelse är Kungsljuset 2 (Gide-
onsbergsskolan) + 21,5 mnkr och Öster 
Mälarstrand dp3 +12,7 mnkr. Projektens 
resultat var ej budgeterat på grund av att 
beslut om genomförande inte var taget vid 
budgettillfället. Några projekt har högre 
färdigställande grad än budget eller fl er 
tecknade avtal. Av dessa har Erikslund 
Norra +8,3 mnkr, Herrgårdsängen Gädde-
holm +8 mnkr, Lillhamra +5 mnkr störst 
avvikelse. Under året har det även skett 
fl era fastighetsförsäljningar från tomtban-
ken vilket har gett ett positivt resultat med 
+5,9 mnkr. Detaljplankostnader för 
Resecentrum 3B har belastat exploate-
ringsekonomin med 4 mnkr, dessa var 
tidigare budgeterade som investering.

FASTIGHETSNÄMNDEN EXKLUSIVE 
EXPLOATERING 
Årets resultat visar en positiv avvikelse 
mot budget med +180,3 mnkr. Överskot-
tet beror främst på jämförelsestörande 
poster, +169,5 mnkr, där försäljningen av 
341 stycken tomträtter utgör den största 
avvikelsen. Det operativa resultatet slutar 
på +10,8 mnkr. Överskottet beror på lägre 
räntekostnader +15 mnkr, meruthyrning 
av vakanta lokaler +8mnkr, samt högre 
intäkter för tomträttsavgälder +5,2 mnkr. 
Försäkringsersättningar avseende Önsta-
skolans idrottshall samt Ekbergaskolans 
idrottshall uppgår till +3,5 mnkr. Kostna-
derna för planerat underhåll har tillåtits 
öka med -20 mnkr jämfört med budget.

Prövning av anläggningstillgångarnas 
värden har indikerat ett behov av nedskriv-
ning på en fastighet, Västeråsgården, där 
årets nedskrivningar uppgick till -0,7 mnkr. 
Under våren brann Önstaskolans idrottshall 
ner. En utrangering har gjorts och belastat 
resultatet med -2,3 mnkr

Under året har 5,2 mnkr avseende 

underhållsåtgärder lagts i balansräkningen. 
Detta är resultatet av att staden har infört 
komponentredovisning. Kostnader som 
tidigare belastade resultatet ger nu en 
tillfälligt positiv resultateffekt. 

INVESTERINGAR EXKLUSIVE EXPLO-
ATERINGSVERKSAMHETEN
Årets investeringar uppgår till 178 mnkr, 
det ger en avvikelse mot budgeterad ram 
på -347,1 Mkr. Det beror till stor del på att 
stora investeringar avseende det nya bad-
huset, hamnen, Gryta sjukhem, modernise-
ring av Irstaskolan samt nybyggnation av 
förskolor faller ut under 2017-2018 istället 
för 2016. Flera av dessa avvikelser fl agga-
des det för i samband med prognosarbetet 
som utfördes under hösten. De fl esta 
projekt förutom Hamnen följer den senaste 
prognosen. I hamnen har förutsättningarna 
för åtgärderna ändrats och gjort att inves-
teringarna skjutits framåt i tiden. Viktigt att 
notera är att projekten i sin helhet håller 
sin budget, avvikelserna mot investerings-
budgetens årsplan beror på svårigheter att 
uppskatta vilket år kostnaderna uppstår. I 
kommande arbete med investeringsbud-
geten ska större hänsyn tas till när i tiden 
kostnaderna kan beräknas falla ut.

EXKLUSIVE STÖRRE AVVIKELSER 
MOT BUDGET 2016: 

Modernisering Irstaskolan -28,9 mnkr
Lokalprogrammet är omarbetat fl era 
gånger på grund av ändrad utformning 
och förutsättningar. Projektet har sedan 
start brottats med att få verksamhetens 
behov att rymmas inom budget. Nuvarande 
process: Fas 1 blir F-6 och bedöms rymmas 
inom liggande budget, och beräknas vara 
klart höstterminen 2019. Fas 2 som avser 
årskurs 7-9 kan preliminärt vara klart till 
höstterminnen 2021. Fas 2 har ännu inte 
behandlats av investeringsberedningen.

Rönnbyskolan -19,9
Omarbetad och kompletterad verksam-
hetsbeskrivning. Framtagen lösning har 
väsentligt högre kostnad och behöver 
beredas ytterligare, och kan komma att 

lyftas tillbaka till Barn- och ungdomsför-
valtningen för vidare hantering.

Bjurhovda idrottshall +12,5
Idrottshallen färdigställdes under året. Var 
budgeterad 2015.

Ängens/Önsta fsk -57,8
Projektet planerades på ett ej detaljpla-
nelagt område, oklarheter kring förhands-
besked alternativt bygglov försenade 
byggstart mer än beräknat. Från början 
planerades en inhyrning men övergick till 
att bygga med projekt i egen regi. Upp-
handling pågår, bygglov är inskickat och 
infl yttning är planerad till sommaren 2018.

Skallbergets förskola -14
Under utredningsskedet ändrades projek-
tinriktningen och övergick från byggnation 
i egen regi till inhyrning. Hyresvärden arbe-
tar med detaljplanen och trolig infl yttning 
beräknas till årsskiftet 2018/2019. 

Malmabergs förskola -9,8
Förutsättningarna har förändrats. Bland an-
nat har storleken på förskolan varierat då 
prognossiffror antytt att behovet av platser 
fl yttats till grundskolan. En ny placering 
prövas och har skickats på internremiss. 
Enligt nuvarande plan beräknas förskolan 
vara klar vid årsskiftet 2019/2020. 

Dingtuna förskola +6,9
Färdigställdes under året. Var budgeterad 
2015.

Nytt badhus -79,9
Komplext byggprojekt med svårigheter att 
periodisera projektkostnader mellan byg-
gåren innan plan var framtagen. Projektet 
är ej försenat i tid avseende projektslut, av-
vikelsen beror på fördelning av kostnaden 
mellan budgetåren.

Hamnen -84,3
Under utredningsskedet har förutsätt-
ningarna för åtgärderna ändrats, projek-
teringstiden har därför tagit längre tid än 
beräknat.
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Bostäder för ungdomar -25
Utredningar har pågått under året för ung-
domsboende. Beställarens behovsanalys 
är ej ännu klar, vilket har gjort att någon 
beställning inte har gjorts till Fastighets-
kontoret.

Gryta Sjukhem -36,7
Inriktningen på projektet har förändrats 
och projektet har blivit större än vad som 
ursprungligen planerades. Nytt anskaff-
ningsbeslut togs under hösten 2016. 
Arbete pågår.

Skultuna Prästgård +16,2
Akut behov som tillgodosågs under våren 
2016. Fanns ej med i budget.

Bostäder, sociala ändamål -18,5
Behovet av bostäder har varit mkt högt 
under året. Det har även varit svårt att 
införskaffa bostadsrätter då trycket på 
bostadsmarknaden är stort. Under hösten 
köptes lägenheter för 1,5 mnkr. Mottag-
andet 2016 klarades, om än med kort 
framförhållning och stor hjälp av Mimer.

Gruppbostad Service -14,9
I början av året prioriterades fl yktingsitu-
ationen och därefter planering för fl era 
äldreboende. Under hösten 2016 togs 
däremot ett anskaffningsbeslut avseende 
ett LSS boende för barn. Det beräknas vara 
klart i slutet av 2018. 

Gäddeholm, äldreboendet Hälleborg, badet 
Kokpunkten och Nordanbyäng lekplats var alla 
aktuella för Fastighetsnämnden under 2016. 
Foto: Pia Norlander, BildN
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RESULTATRÄKNING FASTIGHETSNÄMNDEN, MNKR
Exklusive Exploatering
 Bokslut Budget Bokslut
 2016 2016 2015   

Verksamhetens intäkter
Hyror och arrenden 856,5 824,1 878,6
Tomträttsavgälder 56,3 51,0 76,0
Aktiverat arbete för egen räkning 4,5 5,0 2,3
Övriga intäkter 24,4 24,3 27,3

Summa verksamhetens intäkter 941,7 904,4 984,2

Verksamhetens kostnader
Kostnader för arbetskraft -59,3 -56,7 -51,9
Hyror -392,5 -371,6 -363,9
Värme och kyla -14,1 -14,1 -13,9
Elenergi -17,5 -16,1 -18,5
Underhåll -73,0 -52,9 -83,6
Skadegörelser -4,4 -6,4 -3,5
Reparationer -22,7 -24,0 -26,9
Tillsyn och skötsel -73,4 -73,4 -73,4
Försäkringspremie 12,2 12,6 12,7
Övriga kostnader 38,0 38,0 36,4
Summa kostnader -707,4 -665,8 -684,7

Avskrivningar -126,4 -125,7 -127,6

Summa verksamhetens kostnader -833,5 -761,5 812,3
Rörelseresultat 108,2 112,9 171,9
Finansiellt netto -38,6 -54,1 -48,9 
Resultat efter finansiella poster 69,6 58,8 123,0
Kostnader för omställning/utveckling -3,5 -3,0 -0,6
Avkastningskrav 54,2 54,2 -113,2
Jämförelsestörande poster 169,5 0,0 457,3 

ÅRETS RESULTAT 184,9 4,6 467,1

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN, MNKR

1. FINANSIELLA KOSTNADER
Kostnaderna avser i huvudsak ränta på långfristiga interna lån från kommunstyrelsen

2. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
Reavinster tomträtter 168,0
Försäljning Sevalla Prästgård 1:2, Bro 2:3 1,9
Försäljning Alvesta 1:366 1,3
Försäljning Lycksta 1:4 0,7
Försäljning övriga 0,6
Nedskrivning Västeråsgården -0,7
Utrangering Önstaskolans idrottshall -2,3

SUMMA 169,5

Resultaträkning
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RESULTATRÄKNING FASTIGHETSNÄMNDEN EXPLOATERING
BOKSLUT PER 2016-12-31

EKONOMISK ÖVERSIKT, MNKR  Bokslut Budget Bokslut 
 2016 2015 2015 Noter
Intäkter
Intäkter från exploateringsverksamhet 236,1 130,2 127,7

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 236,1 130,2 127,7

Kostnader
Kostnader för exploateringsverksamhet -160,3 -119,1 -74,1

Summa kostnader -160,3 -119,1 -74,1

Avskrivningar -11,4 -9,0 -9,8

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -171,4 -128,1 -83,9

RÖRELSERESULTAT 64,4 2,1 43,8
 
Finansiellt netto 0,8 1,7 0,5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 65,2 3,8 44,3
Avkastningskrav 0,0 0,0 0,0

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 65,2 3,8 44,3
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Balansräkning
BALANSRÄKNING FASTIGHETSNÄMNDEN EXKL EXPLOATERING
BOKSLUT PER 2016-12-31

EKONOMISK ÖVERSIKT, MNKR Bokslut Bokslut
 2016 2015 Noter
Tillgångar
Mark och byggnader 2 348,0 2 307,2 3.
Inventarier 16,2 12,6 
Långfristiga fordringar 0,2 0,2
Bostadsrätter 76,3 74,8 4.

Anläggningstillgångar 2 440,7 2 394,8

Kortfristiga fordringar 137,3 147,7
Kassa och bank -32,6 132,9

Omsättningstillgångar 104,7 280,6 5.

SUMMA TILLGÅNGAR 2 545,4 2 675,6

Eget kapital och skulder
Eget kapital 318,5 312,5
Årets resultat 184,9 467,1

Eget kapital 503,4 779,6 6.

Långfristiga skulder 1 592,3 1 677,8 7.
Kortfristiga skulder 449,7 218,0 8.

Skulder 2042,0 1895,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 545,4 2675,4
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, MNKR 

3. BOKFÖRDA VÄRDEN
 Bokslut Bokslut 
 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 4 093,9 4010,4
Årets anskaffning 200,9 173,5
Försäljning/utrangering -21,4 -76,2
Omklassificering -22,0 13,8
Utgående anskaffningsvärde 4 251,4 4 093,9
Ingående nedskrivning -237,8 -230,5
Årets nedskrivningar -0,7 -9,3
Försäljning/utrangering nedskrivning 2,9 2,0
Utgående nedskrivning -235,6 -237,8
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 739,94 -1 625,4
Avskrivningar försäljning 0,3 7,6
Årets avskrivning -125,3 -122,6
Omklassificering 21,9 0,5
Utgående ackumulerade avskrivningar -2078,6 -1 739,9
Pågående ny-, till- och ombyggnad 175,2 191,1

Utgående planenligt restvärde 2 348,0 2 307,2

 Bokslut Bokslut 
 2016 2015
Allmän markreserv 107,1 98,3
Tomträttsmark 98,5 110,2
Affärsfastigheter 106,9 97,2
Verksamhetsfastigheter 1 803,8 1755,6
Publika fastigheter 0,4 0,2
Pågående investeringar netto 175,2 191,1
Övriga fastigheter 56,1 54,6

SUMMA 2 348,0 2 307,2

4. BOSTADSRÄTTER
 Bokslut Bokslut
 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 74,8 63,3
Årets anskaffning 1,5 11,5
Försäljning 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 76,3 74,8

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 76,3 74,8



26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

EK
O

N
O

M
IS

K 
Ö

VE
RS

IK
T

5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
 Bokslut Bokslut 
Kortfristiga fordringar avser 2016 2015
Kundfordringar 39,3 24,5
Avräkning med kommunen  36,5
Förutbetalda kostnader 98,0 86,7

SUMMA 137,3 147,7

Kassa och banktillgodohavandena avser 
Koncernkonto -32,6 132,9

SUMMA -32,6 132,9

6. EGET KAPITAL
 Bokslut Bokslut
 2016 2015
Balanserat resultat vid årets ingång 318,5 312,5
Årets resultat 184,9 467,1

EGET KAPITAL 503,4 779,6

7. LÅNGFRISTIGA SKULDER  
 Bokslut Bokslut
 2016 2015
Internt lån 1592,3 1 677,8

SUMMA 1592,3 1 677,8

8. KORTFRISTIGA SKULDER
 Bokslut Bokslut 
 2016 2015
Avräkning med kommunen 282,3 0,0
Leverantörsskulder 92,3 147,0
Semesterlöneskuld 3,2 3,0
Upplupna kostnader 25,0 14,9
Förutbetalda intäkter 1,1 3,8
Interimsskuld koncernen 4,6 4,6
Övriga interimsskulder 41,2 44,7

SUMMA 449,7 218,0
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BALANSRÄKNING FASTIGHETSNÄMNDEN EXPLOATERING BOKSLUT PER 2015-12-31

EKONOMISK ÖVERSIKT, MNKR Bokslut Bokslut
 2016 2015 Noter
Tillgångar
Mark och byggnader 452,8 402,6 9.

Anläggningstillgångar 452,8 402,6 

Exploateringsfastigheter 36,1 34,2 
Kortfristiga fordringar 20,0 6,8 

Omsättningstillgångar 56,1 41,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 508,9 443,6

Eget kapital och skulder
Eget kapital 301,2 256,9
Årets resultat 65,2 44,3

Eget kapital 366,4 301,2 10.

Kortfristiga skulder 142,5 142,4

Skulder 142,5 142,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 508,9 443,6

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, MNKR 
9. BOKFÖRDA VÄRDEN
 Bokslut Bokslut 
 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 417,5 396,0
Årets anskaffning 66,3 21,5
Försäljning 0,0 0,0
Omklassificering 1,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 484,8 417,5
Ingående ackumulerade avskrivningar -28,3 -19,5
Årets avskrivning -11,4 -8,8
Utgående ackumulerade avskrivningar -39,7 -28,3
Pågående ny-, till- och ombyggnad 7,7 13,4

Utgående planenligt restvärde 452,8 402,6

 Bokslut Bokslut
 2016 2015
Publika fastigheter 314,2 269,4
Pågående investeringar netto 7,7 13,5
Övriga fastigheter 130,9 119,7

SUMMA 452,8 402,6

10. EGET KAPITAL
 Bokslut Bokslut
 2016 2015
Balanserat resultat vid årets ingång 301,2 256,9 
Årets resultat 65,2 44,3

EGET KAPITAL 366,4 301,2
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FASTIGHETSNÄMNDEN EXKL EXPLOATERING

 2012 2013 2014 2015 2016
Hyresintäkter 854,5 840,4 864,8 878,6 856,5
Tomträttsavgälder 77,5 80,1 81,5 76,0 56,3
Aktiverat arbete för egen räkning 2,8 1,1 3,1 2,3 4,5
Övriga intäkter 25,1 43,0 24,5 27,3 24,4
Summa intäkter inklusive kommunbidrag 959,9 964,6 973,9 984,2 941,7

Kostnader för arbetskraft -47,0 -45,6 -45,7 -51,9 -59,3
Värme och el (media) -30,0 -30,6 -28,9 -32,2 -31,6
Hyror -334,2 -335,7 -360,7 -363,9 -392,5
Övriga kostnader -252,7 -283,3 -250,6 -236,7 -223,7
Avskrivningar -123,5 -124,6 -125,9 -127,6 -126,4
Räntenetto -80,8 -49,3 -51,6 -48,9 -38,6

Summa kostnader -868,2 -869,1 -863,4 -861,2 -872,1

Resultat före avkastningskrav 91,7 95,5 110,5 123,0 69,6

Avkastningskrav -107,3 -113,0 -113,2 -113,2 -54,2

RESULTAT, FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 15,6 -17,5 -2,7 -9,8 15,4

Jämförelsestörande poster 1,3 -10,6 32,5 457,3 169,5

ÅRETS RESULTAT -14,3 28,1 29,8 467,1 184,9

Fem år i sammandrag, Mkr
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NYCKELTAL FASTIGHETSNÄMNDEN EXKL EXPLOATERING 2012 2013 2014 2015 2016
Soliditet, procent 12,8 11,8 12,7 11,7 14,1
(Eget kapital i procent av balansomslutningen)

INTÄKTER, I PROCENT AV TOTALA INTÄKTER 
Hyror och arrenden 89,0 87,1 88,8 89,3 91,0
Tomträttsavgälder 8,1 8,3 8,4 7,7 6,0
Aktiverat arbete för egen räkning 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5
Övriga intäkter 2,6 4,5 2,5 2,8 2,6

 100 100 100 100 100

KOSTNADER, I PROCENT AV TOTALA KOSTNADER
Kostnader för arbetskraft 5,4 5,2 5,3 6,0 6,8
Värme och el 1,4 3,5 3,3 3,7 3,6
Fastighetsunderhåll 12,8 15,9 13,2 9,7 8,4
Externa hyror 38,5 38,6 41,8 42,3 45,0
Övriga kostnader 18,1 16,7 15,8 17,8 17,3
Avskrivningar 14,2 14,3 14,6 14,8 
14,05Räntenetto 9,3 5,7 6,0 5,7 4,4

 100 100 100 100 100

NYCKELTAL GÄLLANDE TOMTRÄTTSFÖRVALTNING      
Genomsnittlig årlig tomträttsavgäld småhus, kr  10 934 10 459 10 729 10 511 10709
Genomsnittlig årlig tomträttsavgäld övriga, ej bostäder, kr  49 048 46 030 50 817 53 813 52 34
Innehav tomträtter småhus 31/12 5139 5056 4916 2857 2528
Innehav tomträtter flerbostadshus 31/12 111 114 116 112 108
Innehav tomträtter övriga 31/12 295 290 288 308 282
Antal sålda tomträtter småhus 73 82 140 2067 326
Antal sålda tomträtter flerbostadshus 1 1 0 2 8
Antal sålda tomträtter övriga 1 3 4 8 7

NYCKELTAL GÄLLANDE FASTIGHETSFÖRVALTNING       
Vakansgrad
Skollokaler procent av hyra 0,5 2,5 3,7 4,5 0,2
Skollokaler procent av area 0,5 3,0 4,5 4,6 0,5
Verksamhetslokaler procent av hyra 0,2 1,8 1,4 0,6 0,4
Verksamhetslokaler procent av area 0,1 2,1 1,9 1,6 1,3

VÄRME Kwh/m2 (BRA-yta)  119,75 113,72 111 110 107,9
EL Kwh/m2 (BRA-yta)  64,35 60,56 59 53 52,6
(Förbrukningen av värme och el avser objekt där  

fastighetskontoret står för abonnemangen) 
Utsläpp kg/m2/år  50 47 45 43 42

Nyckeltal
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 2012 2013 2014 2015 2016
KOSTNADER FASTIGHETSFÖRVALTNING 
EGNA LOKALER, PER M2      
Ord. planerat underhåll kr/kvadratmeter
Skollokaler 145 117 109 92 129
Verksamhetslokaler 66 158 69 77 141
Särskilt boende 216 95 163 107 163
Totalt 126 128 111 89 136
   
Reparationer, kr/kvadratmeter   
Skollokaler 25 28 31 39 29
Verksamhetslokaler 60 50 57 60 63
Särskilt boende 58 19 60 70 47
Totalt 40 34 42 50 42
   
Tillsyn och skötsel, kr/kvadratmeter   
Skollokaler 103 99 96 102 99
Verksamhetslokaler 125 123 125 150 139
Särskilt boende 187 193 247 306 296
Totalt 119 114 120 143 135
   

   
   
FÖRVALTAD AREA   
Mark, ha   
Råmark 6 700 6 600 6 700 6 500 6500
Näringslivsmark 82 82 82 88 68
Skogsmark 3 300 3 200 3 00 2 900 2900
Åkermark 2 000 2 000 2 000 1 900 1 900
   
Egna lokaler, kvadratmeter   
Skollokaler 328 850 328 850  328 850 327 896 319 413
Verksamhetslokaler 169 915 170 000  170 000 170 077 170 077
   Varav egna lokaler, ingen underhållskostnad 7 451 8 175 21 012 42 465 20 712
Särskilt boende 40 783 44 009 55 749 56 242 56 242
Totalt 539 548 542 859 554 599 554 215 545 732
   
Inhyrda lokaler inkl Brf, kvadratmeter   
Skollokaler 47 302 50 007 53 812 60 201 61 227
Verksamhetslokaler 57 247 53 500 56 844 57 726 59 042
Särskilt boende 163 355 160 745 160 955 163 249 164 785
Totalt 267 904 264 252 271 611 281 176 285 054
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EXKL EXPLOATERINGSFASTIGHETER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING VINST, MKR
Försäljning drift
Tomträtter småhus 63,5
Tomträtter flerbostadshus 96,5
Tomträtter industri 7,0
Tomträtter övriga 1,0
Sevalla Prästgård 1:2 Bro 2:3 1,9
Alvesta 1:366 1,3
Lycksta 1:4 0,7
Övriga 0,6

 172,5

FASTIGHETSFÖRVÄRV KÖPESKILLING, MKR
Förvärv drift
Stensjö 1:168 2,1
Södra Björnö 6,6
Hammarskaftet 5 0,4
Andel i bostadsrättsförening 1,5

 10,6

Fastighetsförsäljning och förvärv
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GRUNDSKOLOR 2016 2015
Bäckbyhuset lokalanpassning 4,3 12,0
Irstaskolan, idrottshall 0,3 10,8
Tillbergaskolan 2,8 24,2
Hamreskolan 0,4 3,0
Rådhuset 0,0 2,0
Ekbergaskolan, idrottshall 0,0 10,0
Tortuna Kyrkskola 7,2 0,0
Hökåsenskolan 3,8 0,0
Bjurhovda idrottshall 12,5 0,0
Irstaskolan 1,1 0,5
Storkök 4,5 0,0
Övriga 3,4 5,5

SUMMA 40,3 68,0

FÖRSKOLOR 
Gäddeholm 0,2 11,4
Lillhamra 0,2 17,3
Tortuna Kyrkskola 0,0 6,0
Rådhuset 0,2 6,7
Dingtuna 6,9 2,0
Önsta 2,5 0,0
Tibble 2,5 0,0
Övriga 1,0 0,8

SUMMA 13,7 46,4

GYMNASIUM/KOMVUX 
Carlforska gymnasiet 0,2 0,2
Widenska 0,5 1,1
Harska 3,5 1,2
Rudbeck 0,7 0,1
Övriga 0,8 1,0

SUMMA 5,9 3,3

KULTUR 
Anundshög 1,9 0,8
Övriga 0,1 0,1

SUMMA 2,0 0,9

IDROTTSINVESTERINGAR 
Barkarö IP, omklädningsrum 2,3 0,0
Irstaskolan, idrottshall 0,1 4,9
Lögarängsbadet 8,1 -
Övriga 0,3 1,0

SUMMA 10,8 5,9

Investeringar, Mkr
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ENERGISPARINVESTERINGAR 2016 2015
  20,1 13,6
HAMNEN 8,7 33,0

BOSTÄDER 
Bostäder 1,5 11,5
Gruppbostäder 1,7 7,2
Gruppboenden 3,3 10,4
Äldreboende 0,0 0,9
Servicehus 0,0 3,9
Hälleborg 0,0 5,4
HVB-hem 20,8 29,5
Övriga 0,7 1,1

SUMMA 28,0 69,9

ÖVRIGA 2016 2015
Stadshuset 34,0 10,0
Björnön 3,6 -
Bjurhovda fritidspark 1,6 0,0
Övriga 4,2 0,5

SUMMA 43,4 10,5

UNDERHÅLLSINVESTERINGAR  5,1 -

TOTALT INOM INVESTERINGSRAMEN 178,0 251,5



Fastighetsnämnden
Stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

E-post: fastighetsnamnd@vasteras.se
www.vasteras.se
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