VÄSTERÅS STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

1 (33)

Fastighetsnämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 245-263, §§ 265-267, §§ 269-270

Sammanträdesdatum

26 oktober 2021

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 14:00-16:30

Ajournering

§ 263 kl. 16:00-16:20

Tjänstgörande ledamöter

Jesper Brandberg (L), Ordförande
Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande §§ 245-255, §§ 257-270
Maria Kesselring (S)
Elisabet Sannesjö (C)
Håkan Wretljung (MP)
Elisabeth Unell (M) §§ 245-255 §§ 257-270

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Wolff (S) tjänstgör istället för Staffan Jansson (S)
Anders Ohlsson (M) tjänstgör istället för Eric Söderberg (KD)
Ari Lindberg (SD) tjänstgör istället för Sven Jonsson (SD)
Tobias Hämström (C) tjänstgör istället för Eleonore Lundkvist (M) § 256
Thomas Olsson (L) tjänstgör istället för Elisabeth Unell (M) § 256

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Fastighetsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26
2021-11-H
Justeringsdatum
2021-11-/£
Anslagsdatum
2021-11Datum för nedtagande
Stadshuset, teknik- och fastighetsförvaltningen
Förvaringsplats

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

VÄSTERÅS STAD

Fastighetsnämnden

Frånvarande ledamöter
Staffan Jansson (S)
Eric Söderberg (KD)
Sven Jonsson (SD)
Närvarande ersättare
Jazmin Pettersson (S)
Övriga närvarande
Hans Näslund, direktör
Magnus Dureman, biträdande direktör
Isabell Lundberg, enhetschef
Madeleine Ramberg, nämndsekreterare
Anna-Lotta Andersson, affärsutvecklare
Ina Tidvall, projektledare
Sokaina Elamidi, byggprojektledare
Ulrika Vikström, projektledare, Svefa

2 (33)

VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

Ärendelista
§ 245 Dnr FN 1809729Val av justerare....................................................................................... 5
§246 Dnr FN 1809730Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga ärenden6
§ 247 Dnr FN 2021/00001-1.4.2
Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut........................................... 7
§ 248 Dnr FN 2021/00002-1.4.2
Beslut - Anmälan av handlingar............................................................ 8
§249 Dnr FN 1831332Information - Stadshusprojektet............................................................ 9
§250 Dnr FN 1831454Information - Fördjupad områdesanalys av skolor och förskolor på
Råby...................................................................................................... 10
§251 Dnr FN 2018/00071-1.7.1
Beslut - Markanvisning för del av fastigheten Froby 4:1 m fl........... 11
§252 Dnr FN 2021/00344-3.3.5
Beslut - Tomträttsavtal och genomförandeavtal för Forntiden 2,
Bjurhovda.........................................................
12
§253 Dnr FN 2021/00127-1.4.1
Beslut - Delårsbokslut per 2021-08-31................................................ 13
§ 254 Dnr FN 2021/00055-1.4.2
Beslut - Månadsrapport för september 2021...................................... 14
§255 Dnr FN 2019/00159-3.3.5
Beslut - Tillbakadragande av detaljplanebegäran och avsiktsförklaring
avseende Alvesta 2:7 och del av Alvesta 3:270................................. 15
§256 Dnr FN 2020/00559-3.3.5
Beslut - Tilldelning - Markanvisning för del av Södra Källtorp, etapp 2,
dp 1821.................................................................................................. 16
§257 Dnr FN 1831632Information - Rapport från fastighetsnämndens jurygrupp för
markanvisning avseende del av Södra Källtorp, etapp 2.................. 18
§258 Dnr FN 2021/00322-3.2.1
Information - Uppföljning av bostadsbyggandet 2021 samt prognos
2021-2030.............................................................................................19
§259 Dnr FN 2021/00329-1.3.2
Beslut - Riktlinjer för exploateringsavtal iMälarporten.......................20
§ 260 Dnr FN 2021/00333-2.6.1
Beslut - Anskaffning - Projektering och partnering för nybyggnation av
Carlforsska "F-huset"............................................................................21
§261 Dnr FN 2021/00334-2.6.2
Beslut - Anskaffning - Reinvestering i nytt magasin 40, Hamnen.... 23
§ 262 Dnr FN 2015/00150-250
Beslut - Byggnadskyldighet Stadsträdgården, dp1710...................... 24
§ 263 Dnr FN 2021/00343-3.3.5
Beslut - Genomförandebeslut för Sätra etapp 1, Dp 1913................25
§ 264 Dnr FN 2021/00337-3.3.1
Beslut - Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, Gäddeholm27

Justerand/s signatur

Utdraasbestvrkande

3 (33)

VÄSTERÅS STAD

Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

§265 Dnr FN 2020/00503-1.7,1
Beslut - Granskningsyttrande gällande Dpi895 Fredriksdal,
Gäddeholm.......................................................................................... 28
§266 Dnr FN 2021/00109-3.3.5
Beslut - Samrådsyttrande - Detaljplan för del av Västerås 3:17 och
3:18, Finnslätten, Västerås, Dp 1949................................................. 29
§267 Dnr FN 2021/00339-3.0.1
Beslut - Rutin för bakgrundskontroll av motpart inför fastighetsaffärer
...............................................................................................................30
§268 Dnr FN 2021/00209-2.6.1
Beslut - Omprövning av beslut av avslå begäran om utlämnande av
allmän handling..................................................................................... 31
§269 Dnr FN 1832037Övrig fråga- Ozon i skolor.................................................................... 32
§ 270 Dnr FN 1832038Övrig fråga - Arkeologisk utgrävning på del av fastigheten Västerås
1:201 ..................................................................................................... 33

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

4(33)

VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

§245

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

Dnr FN 1809729-

Val av justerare
Beslut
Eleonore Lundkvist (M) utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§246

Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Den offentliga delen omfattar ärenden enligt punkt 245-254.
3. Ärende 5 utgår från dagens föredragningslista och återkommer vid ett
extra sammanträde den 2 oktober 2021, kl. 16:00.

Ärendebeskrivning
En viss omdisponering av ärenden sker.

Utdraasbestvrkande
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§247

Dnr FN 2021/00001-1.4.2

Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Redovisningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:
1. Förteckning över delegeringsbeslut registrerade i fastighetsnämndens
diarieserie FN under perioden 2021-09-13 till och med 2021-10-19.
2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden
2021-09-14 till och med 2021-10-19.
3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2021-09-01 till
och med 2021-09-30.

Justerandes sienatur

Utdraesbestvrkande
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§248

Dnr FN 2021/00002-1.4.2

Beslut - Anmälan av handlingar
Beslut
1. Redovisad postlista läggs till handlingarna.
2. Redovisning av inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna och utgående handlingar som har registrerats hos
fastighetsnämnden under perioden som har gått sedan utskick till föregående
sammanträde redovisas för nämnden i form av en postlista. Externt inkomna
remisser och remisser från kommunstyrelsen, samt anmälningsärenden,
redovisas på en separat lista.

Justerandeasignatur

Utdrassbestvrkande
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§249

Dnr FN 1831332-

lnformation - Stadshusprojektet
Beslut
Informationen förklaras mottagen.
Ärendebeskrivning
Skriftlig information har skickats ut om Stadshusprojektet.

Justerande» signatur

Utdragsbestyrkande
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§250

Dnr FN 1831454-

Information - Fördjupad områdesanalys av skolor och förskolor
på Råby
Beslut
Informationen förklaras mottagen.
Ärendebeskrivning
Skriftlig information har skickats ut till nämnden avseende fördjupad
områdesanalys av skolor och förskolor på Råby.

Justerandes sienatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr FN 2018/00071-1.7.1

Beslut - Markanvisning för del av fastigheten Froby 4:1 m fl
Beslut
Förslag till markanvisningsavtal avseende del av Froby 4:1 m fl godkänns.
Ärendebeskrivning
Markanvisningsavtalet gäller ett markområde om 10 000 kvm inom en
pågående detaljplan på Erikslund (dp 1927). Planområdet är beläget norr om
Västerledsmotet. Detta område är utpekat som ett framtida
verksamhetsområde. Köpeskillingen eller avgäldsunderlaget kommer senare
fastställas på marknadsmässiga grunder.
Fordonsgruppen Västerås AB avser uppföra byggnation för bilförsäljning.
Företaget är bedriver idag sin verksamhet på Bäckby. Företaget vill
möjliggöra för en expansion av denna verksamhet.
Ekonomisk bedömning av företaget har genomförts och resultatet har varit
tillfredsställande.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till markanvisningsavtal avseende del av Froby 4:1 m fl godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes

Utdraasbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr FN 2021/00344-3.3.5

Beslut - Tomträttsavtal och genomförandeavtal för Forntiden 2,
Bjurhovda
Beslut
1. Förslag till tomträttsavtal för Forntiden 2, Bjurhovda och förslag till
tilläggsavtal till tomträttsavtal för Forntiden 2, Bjurhovda, godkänns.
2. Förslag till genomförandeavtal för Forntiden 2 Bjurhovda godkänns.

Ärendebeskrivning
Staden har tagit fram en ny detaljplan för del av Västerås 3:24 m fl i
Bjurhovda. Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2019.
Fastighetsnämnden beslutade den 17 november 2020 att genomföra en
markanvisningstävling för området och den 1 februari 2021 utsågs K2A som
vinnare. Ett markanvisningsavtal har därefter tecknats mellan parterna.
Markanvisningsavtalet förlängdes genom beslut i fastighetsnämnden den 24
augusti. I syfte att fullfölja markanvisningen har tomträttsavtal, tilläggsavtal
till tomträttsavtal samt ett genomförandeavtal tagits fram.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
1. Förslag till tomträttsavtal för Forntiden 2, Bjurhovda och förslag till
tilläggsavtal till tomträttsavtal för Forntiden 2, Bjurhovda, godkänns.
2. Förslag till genomförandeavtal för Forntiden 2, Bjurhovda, godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sienatur

Utdraesbestvrkande
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Dnr FN 2021/00127-1.4.1

Beslut - Delårsbokslut per 2021-08-31
Beslut
Delårsbokslut per 2021-08-31 för fastighetsnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämndens totala prognostiserade resultat för perioden beräknas
uppgå till + 291,6 mnkr. Det är ett förbättra resultat med 261,6 mnkr. Varav
exploateringsverksamheten beräknar ett totalt resultat för året på +141,9
mnkr att jämföra med budget, +30mnkr.
Fastighetsförvaltningens resultat för helåret beräknas till 149,7 mnkr vilket
är en avvikelse med +149,7mnkr mot budget. Avvikelsen beror på
jämförelsestörande poster kopplade till försäljningar som genomförts under
perioden januari till augusti, ny redovisningsprincip av hyresavtal som
klassas som finansiell lease samt något bättre driftsresultat.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Delårsbokslut per 2021-08-31 för fastighetsnämnden godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes si anatur

Utdraasbestvrkande
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Dnr FN 2021/00055-1.4.2

Beslut - Månadsrapport för september 2021
Beslut
Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för september 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Exploateringsverksamheten redovisar enligt vinstavräkning och redovisas
per september ett justerat resultat baserat på den senaste helårsprognosen
Redovisat resultat för perioden +106,4 mnkr vilket är 83,9 mnkr bättre än
budget.
Fastighetsförvaltningens resultat visar + 197,3 mnkr vilket är en avvikelse
med +180,5 mnkr. Jämförelsestörande poster utgör 146,7mnkr av
avvikelsen, varav 145,3 mnkr avser fastighetsförsäljningar och 1,4 mnkr
försäljning av två bostadsrätter. Finansiell lease påverkar med +7,5 mnkr.
Resultat före jämförelsestörande poster och finansiell lease, driftsresultatet,
visar för perioden, en positiv avvikelse mot budget med +26,3 mnkr.

Resultatet för helåret avseende fastighetsförvaltning prognostiseras till 160,0
mnkr vilket är en avvikelse med +160,0 mnkr mot budget. Avvikelsen mot
delårsprognosen i augusti, +10,3, beror på jämförelsestörande poster
kopplade till att fler försäljningar har genomförts.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för september 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr FN 2019/00159-3.3.5

Beslut - Tillbakadragande av detaljplanebegäran och
avsiktsförklaring avseende Alvesta 2:7 och del av Alvesta 3:270
Beslut
1. Fastighetsnämnden beslutar att ta tillbaka detaljplanebegäran för
fastigheten Alvesta 2:7 och del av Alvesta 3:270.
2. Fastighetsnämnden beslutar att avsiktsförklaring avseende Alvesta 2:7 och
del av Alvesta 3:270, tecknat mellan staden och Hökåsen
Samhällsfastigheter AB 2020-04-08, omedelbart ska sägas upp och därmed
upphöra.

Ärendebeskrivning
Hökåsen Samhällsfastigheter AB har inkommit med en ansökan för
direktanvisning att utveckla ett markområde för förskoleändamål. En
avsiktsförklaring tecknades mellan Hökåsen Samhällsfastigheter AB och
staden för Alvesta 2:7 och del av Alvesta 3:270 som båda ägs av staden.
Förutsättningarna har under tiden ändrats då behovet av förskola i Hökåsen
kommer att säkerställas genom en annan lokalisering i en kommande
detaljplan som begärdes av fastighetsnämnden 2021-09-14 (dm FN
2021/00281-3.3.5).

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
1. Fastighetsnämnden beslutar att ta tillbaka detaljplanebegäran för
fastigheten Alvesta 2:7 och del av Alvesta 3:270.
2. Fastighetsnämnden beslutar att avsiktsförklaring avseende Alvesta 2:7 och
del av Alvesta 3:270, tecknat mellan staden och Hökåsen
Samhällsfastigheter AB 2020-04-08, omedelbart ska sägas upp och därmed
upphöra.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
B y ggnadsnämnden

Justerande» signatur

Utdrassbestvrkande
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Dnr FN 2020/00559-3.3.5

Beslut - Tilldelning - Markanvisning för del av Södra Källtorp,
etapp 2, dp 1821
Beslut
1. Carpenter i Mälardalen AB (556707-9156) tilldelas markanvisningen för
område 2A ”Gränden” på Södra Källtorp.
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och
fastighetsförvaltningen att teckna markanvisningsavtal med Carpenter i
Mälardalen AB (556707-9156) avseende område 2A ”Gränden”.
3. Cemera Bostad AB (556955-6128) tilldelas markanvisningen för område
2B ”Skogsbacken” på Södra Källtorp.
4. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och
fastighetsförvaltningen att teckna markanvisningsavtal med Cemera Bostad
AB (556955-6128) avseende område 2B ”Skogsbacken”.

Jäv
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-23 att markanvisning av etapp 2 på
Södra Källtorp ska ske genom jämförelseförfarande. Markanvisningen har
genomförts enligt förutsättningar i programmet som godkändes av
fastighetsnämnden.
Två markområden ”Gläntan” och ”Skogsbacken” markanvisas i etapp 2.
Sammanlagt inkom 15 anbud, 8 anbud för ”Gränden” och 7 anbud för
”Skogsbacken”. Varav 13 anbud utvärderades. Utvärdering av utformning
och gestaltning har genomförts av en jury med deltagare från
förtroendevalda i fastighetsnämnden, tjänstepersoner från teknik- och
fastighetsförvaltningen (TFF) och stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) och
stadsledningskontoret.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
1. Carpenter i Mälardalen AB (556707-9156) tilldelas markanvisningen för
område 2A ”Gränden” på Södra Källtorp.
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och
fastighetsförvaltningen att teckna markanvisningsavtal med Carpenter i
Mälardalen AB (556707-9156) avseende område 2A ”Gränden”.

Justerandes sienatur

Utdrasisbestvrkande
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3. Cemera Bostad AB (556955-6128) tilldelas markanvisningen för område
2B ”Skogsbacken” på Södra Källtorp.
4. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och
fastighetsförvaltningen att teckna markanvisningsavtal med Cemera Bostad
AB (556955-6128) avseende område 2B ”Skogsbacken”.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

17 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

VÄSTERÅS STAD

Fastighetsnämnden

§257

Dnr FN 1831632-

Information - Rapport från fastighetsnämndens jurygrupp för
markanvisning avseende del av Södra Källtorp, etapp 2
Beslut
Informationen förklaras mottagen.
Ärendebeskrivning
Rapporten från fastighetsnämndens jury grupp för markanvisning avseende
del av Södra Källtorp, etapp 2, har skickats ut till nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkandc
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§258

Dnr FN 2021/00322-3.2.1

Information - Uppföljning av bostadsbyggandet 2021 samt
prognos 2021-2030
Beslut
Informationen förklaras mottagen.
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har de senaste åren fått information två gånger per år om
bostadsbyggandet, på våren och på hösten. Uppföljningen på våren omfattar
alla indikatorer i programmet för bostadsförsörjning samt handlingsplanens
åtgärder. Uppföljningen under hösten berör enbart information kring läget
om bostadsbyggandet och prognos framåt.
Nu förs information om bostadsbyggandet 2021, samt prognos 2021-2030
fram till fastighetsnämnden. Informationen är samlad i ett bildspel som
bifogas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021/00329-1.3.2

Beslut - Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten
Beslut
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten.
Ärendebeskrivning
Västerås stad har, i enlighet med plan- och bygglagen, antagit riktlinjer för
exploateringsavtal. Riktlinjerna anger generella grundläggande principer för
fördelning av kostnader vid genomförande av detaljplaner på mark som inte
ägs av kommunen.
För att skapa en förutsägbarhet och transparens för exploatörer inom
Mälarportsområdet har särskilda riktlinjer för exploateringsavtal tagits fram
för projektet, med en enhetlig princip för fördelning av kostnader för
genomförande av projektet. Dessa riktlinjer ska ses som en förlängning av
stadens tidigare antagna generella riktlinjer. Riktlinjerna tas fram innan
planprogrammet för Mälarporten då principerna för fördelning av kostnader
även ska tillämpas i de detaljplaner inom området som förväntas antas innan
planprogrammet är godkänt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerarufes signatur

.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26

Dnr FN 2021/00333-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Projektering och partnering för
nybyggnation av Carlforsska "F-huset"
Beslut
1. Investeringen godkänns.
2. Upphandling av partner för partneringprojektet ”Nya Carlforsska F-huset”
innehållande projektering och entreprenad ska genomföras.
3. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden godkänner projekteringskostnaden.

Särskilt yttrande
Tobias Hämström (C) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
"Att projekteringen kalkylerar, beräknar mm var och hur dessa elever ska äta
och få sina måltider ifrån. Ska det byggas ett kök och matsal? Jag vill att
man i tidigt stadium tar hjälp av restaurangenheten för att få rätt underlag
och vad som krävs. Detta pga av att vid flera byggnationer av nya skolor så
har man ”glömt” var ska barnen äta och hur / vart ska den tillagas, vilket gör
att det blir extra dyrt för staden när man ska göra en förändring efteråt. Här
skulle man kunna göra en större satsning då det redan fattas möjlighet för
barnen som går på Kristinaborgskolan att äta och är hänvisade till en privat
aktör som tyvärr under presterar i sin matlagning och är inte i närheten av
den höga standard som staden egen verksamhet gör, restaurangenheten."

Ärendebeskrivning
Ny skolbyggnad projekteras om 4500 m2 med fokus på gymnasiesärskolan
Lidmanskas behov på cirka 2500 m2. Resterande ytor skall användas till
generisk gymnasieskola inom Carlforsska gymnasiets verksamhet. I
processen vill man undvika en tillfällig evakuering av gymnasiesärskolan då
dess elever är extra känsliga för förändringar.
Lidmanska är en gymnasiesärskola som idag är lokaliserade i Mälardalens
högskolas lokaler ägda av Hemsö. Bland annat på grund av Mälardalens
högskolas uppgradering till universitet måste Lidmanska flytta till andra
lokaler senast juni 2024. Detta ligger även i linje med ambitionerna i den så
kallade gymnasieutredningen.
Utifrån gymnasieutredningen så uppskattas kapaciteten för Carlforsska idag
ett maxantal på cirka 1000 elever i befintliga lokaler. För att kunna illustrera
kapaciteten för denna nyanskaffning så har antaganden gjorts och skulle ge
Carlforsska en ungefärlig utökad kapacitet på cirka 270 elever.
Återrapporten av gymnasieutredningen påvisar en demografisk ökning av
elevantalet för programmen som tillhör Carlforsska gymnasiet. Enligt beslut
att omorganisera, slå ihop enheterna Carlforsska gymnasiet, Carlforsska
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ekonomi och handel, Carlforsska IM samt Lidmanska gymnasiet till en enhet
samt flytt av gymnasieprogrammen teknik till Rudbeckianska och i samband
med denna flytt av inriktningen Samhällsprogrammet beteende till
Carlforsska gymnasiet skapar ett lokalbehov för Carlforsska gymnasiet.
Projektet avses handlas upp som totalentreprenad med samverkan, så kallad
partnering, vilket innebär att kontrakterad entreprenör i nära samarbete med
beställaren och konsulter projekterar fram systemhandlingar samt
riktkostnadskalkyl som kommer att resultera i en Kl.
Riktkostnadskalkylen, Kl, presenteras senare i FN och UAN för
anskaffningsbeslut av produktionsskedet.
Skulle riktkostnadskalkylen inklusive byggherre kostnader och andra
tillkommande avgifter överstiga projektets totala budget (KO) kan projektet
avbrytas.
Detta anskaffningsbeslut avser projektering för framtagande av
systemhandlingar och riktkostnadskalkyl.
Fastighetsnämnden äger handlingarna.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
1. Investeringen godkänns.
2. Upphandling av partner för partneringprojektet ”Nya Carlforsska F-huset”
innehållande projektering och entreprenad ska genomföras.
3. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden godkänner projekteringskostnaden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr FN 2021/00334-2.6.2

Beslut - Anskaffning - Reinvestering i nytt magasin 40, Hamnen
Beslut
Investeringen godkänns.
Ärendebeskrivning
Befintligt tält Magasin 40 i hamnen har nått sin tekniska livslängd och
behöver rivas. Mälarhamnar AB önskar att följande investering görs:
Befintligt tält Magasin 40 rivs och en ny tältmagasinsbyggnad med en
sammanlagd area på 1500 kvm uppförs. Investeringarna följer vad som
framgår av utvecklingsplan - en vägledning - för hamnen. Mälarhamnar AB
har undertecknat hyresoffert på investeringen som sedan ligger till grund för
hyrestillägg enligt vad som framgår av Hyresavtal mellan Staden och
Mälarhamnar AB.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Investeringen godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Mälarhamnar AB
Controller fastighetsnämnden
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Dnr FN 2015/00150-250

Beslut - Byggnadskyldighet Stadsträdgården, dp 1710
Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att döma ut vite för försenad
byggnadsskyldighet i enlighet med köpe- och genomförandeavtal daterat
2019-10-22.
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har tagit del av OBOS Kämhems motivering till
försening av flerbostadshusets färdigställande vid informationsärende i
fastighetsdelegationen den 18 augusti 2021, § 65, och i fastighetsnämnden
den 24 augusti 2021, § 208.
Överläggningen i fastighetsnämnden resulterade i att byggaktörens
motivering inte kan anses tillräcklig för att godkänna förlängning avseende
byggnadsskyldighet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att döma ut vite för försenad
byggnadsskyldighet i enlighet med köpe- och genomförandeavtal daterat
2019-10-22.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr FN 2021/00343-3.3.5

Beslut - Genomförandebeslut för Sätra etapp 1, Dp 1913
Paragrafen ajourneras mellan kl. 16:00-16:20.

Beslut
1. Genomförande av anläggande av allmän plats samt delar av
kvartersmarken såsom kvartersgator och odlingsområden inom detaljplan för
Sätra etapp 1, Dp 1913 samt utbyggnad av erforderlig infrastruktur inom
området för Sätra etapp 2 godkänns.
2. Genomförandekalkyl för fastighetsnämndens del av exploateringen inom
detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913, samt delar av den erforderliga
infrastrukturen inom området för Sätra etapp 2 godkänns.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark med
infrastruktur, gator och ledningar, lekplatser m.m. samt även delar av
kvartersmarken inom detaljplan Sätra etapp 1. Teknik- och
fastighetsförvaltningen föreslår därför att fastighetsnämnden beslutar att
vidta åtgärder för anläggande av allmänplats samt delar av kvartersmarken
såsom kvartersgator och odlingsområden inom detaljplan för Sätra etapp 1,
Dp 1913. Åtgärder ska även vidtas för utbyggnad av erforderlig infrastruktur
inom området för Sätra etapp 2. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår
även att fastighetsnämnden beslutar om en genomförandebudget för
fastighetsnämndens del av projektet Sätra etapp 1 samt erforderliga delar
som berör Sätra etapp 2.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
1. Åtgärder ska vidtas för anläggande av allmänplats samt delar av
kvartersmarken såsom kvartersgator och odlingsområden inom detaljplan för
Sätra etapp 1, Dp 1913. Åtgärder ska även vidtas för utbyggnad av
erforderlig infrastruktur inom området för Sätra etapp 2.
2. Genomförandekalkyl för fastighetsnämndens del av exploateringen inom
detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913, samt delar av den erforderliga
infrastrukturen inom området för Sätra etapp 2 godkänns.

Under sammanträdet reviderar förvaltningen sitt förslag till beslut avseende
punkt 1 enligt följande:
Genomförande av anläggande av allmän plats samt delar av kvartersmarken
såsom kvartersgator och odlingsområden inom detaljplan för Sätra etapp 1,
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Dp 1913 samt utbyggnad av erforderlig infrastruktur inom området för Sätra
etapp 2 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr FN 2020/00503-1.7.1

Beslut - Granskningsyttrande gällande Dpi 895 Fredriksdal,
Gäddeholm
Beslut
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av
granskningshandlingama.
2. Förslag till yttrande daterat 2021-10-12 godkänns och överlämnas till
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har för yttrande översänt granskningshandlingar
till detaljplan för Fredriksdal, Gäddeholm, Västerås Dp 1895.
Planen var utsänd på samråd 2 november - 4 december 2020. Under
samrådstiden inkom 34 yttranden, varav 7 utan erinran. De inkomna
synpunkterna gäller främst flygbuller, angöring till aktivitetsparken,
allergener, funktioner för kultur och fritid, skolans storlek och utformning,
namnet Fredriksdal.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivning daterad 12 oktober 2021
yttrat sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av
granskningshandlingama.
2. Förslag till yttrande daterat 2021-10-12 godkänns och överlämnas till
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Byggnadsnämnden
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Dnr FN 2021/00109-3,3.5

Beslut - Samrådsyttrande - Detaljplan för del av Västerås 3:17
och 3:18, Finnslätten, Västerås, Dp 1949
Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-10-08 godkänns och överlämnas till
byggnadsnämnden med följande tillägg:
Det ska i yttrandet förtydligas att den föreslagna shuttle-bussen inte ska vara
kommunalt finansierad.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande inkommit med en remiss gällande
detaljplan för del av Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, dp 1949.
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att skapa byggrätt för
framtidens verksamhets- och industriutveckling. Planen är förenlig med
Visionen för Finnslätten och Planprogram för stadsutveckling Finnslätten
(pp37).

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2021-10-08 godkänns och överlämnas till
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) yrkar på följande tillägg:
Det ska i yttrandet förtydligas att den föreslagna shuttle-bussen inte ska vara
kommunalt finansierad.

Kopia till
Byggnadsnämnden
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Dnr FN 2021/00339-3.0.1

Beslut - Rutin för bakgrundskontroll av motpart inför
fastig hetsaffärer
Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att uppdra åt förvaltningen
att utreda hur underlag som redovisar byggherrens ekonomiska ställning kan
se ut. Den 21 januari 2021 beslutade fastighetsnämnden att godkänna
förvaltningens rapport med förslag på hur redovisning av byggherrens
ekonomiska ställning ska redovisas i beslutsunderlag till fastighetsnämnden.
Den 28 maj 2019 beslutade fastighetsnämnden att bifalla ett nämndinitiativ
avseende säkerhetsbedömning vid fastighetsaffärer.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en ändring av förvaltningens
rutiner för bakgrundskontroller i syfte skapa en enhetlig och transparent
informationsinhämtning vid handläggning av fastighetsförsäljningar och
därmed en högre rättssäkerhet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Ny rutin för bakgrundskontroll av motpart inför fastighetsaffärer godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar återremiss för ytterligare beredning av ärendet.
Proposition
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att så
inte är fallet.
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Dnr FN 1832037-

Övrig fråga - Ozon i skolor
Yrkanden
Övrig fråga anmäls med önskemål om en information om vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av att det har läckt ozon i skolor.

Ärendet återkommer för information på nästkommande sammanträde med
fastighetsnämnden.
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Dnr FN 1832038-

Övrig fråga - Arkeologisk utgrävning på del av fastigheten
Västerås 1:201
Yrkanden
Anders Ohlsson (M) anmäler övrig fråga och önskar en statusuppdatering
gällande den arkeologiska utgrävningen som skulle ske på del av fastigheten
Västerås 1:201 i samband med att fastigheten markanvisades till Magnolia.

Ärendet återkommer för information på nästkommande sammanträde med
fastighetsnämnden.

Justerandet signatur

Utdragsbestvrkande

33 (33)

