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Dnr FN 1809729-

Val av justerare
Beslut
Sven Jonsson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§123

Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:
a) Övrig fråga anmäls enligt § 149.
b) Nämndinitiativ anmäls enligt § 150.
2. Den offentliga delen av sammanträdet omfattar ärenden enligt §§ 122-130.

r
Justerandis signatur
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§ 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00016-1.4.2

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 2022-04-18 till och med 2022-05-16.
2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden
2022-04-19 till och med 2022-05-17.
3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2022-04-01 till
och med 2022-04-30.

Utdragsbestyrkande
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§125

Dnr FN 2022/00017-1.4.2

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.

Justerandt signatur

7
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§ 126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00202-3.6.2

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - Redovisa
kostnadsläget för fastighetsinvesteringar
Beslut
1. Nämndinitiativet bifalls.
2. Fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att översiktligt redovisa
prisutvecklingen för fastighetsinvesteringar, dess orsaker och förväntad
prisutveckling framöver.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD)
har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Redovisa kostnadsläget för
fastighetsinvesteringar” föreslagit att fastighetsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att översiktligt redovisa prisutvecklingen för fastighetsinvesteringar,
dess orsaker samt förväntad prisutveckling.
Nämndinitiativet har den 26 april 2022, § 118, anmälts till
fastighetsnämnden för beredning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls och
att förvaltningen översiktligt redovisar kostnadsförändringar i tidigare
fastighetsprojekt med en återblick på ca 18 månader. Förvaltningen redovisar
också en prognos på förväntade kommande prisökningar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Nämndinitiativet bifalls.
2. Fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att översiktligt redovisa
prisutvecklingen för fastighetsinvesteringar, dess orsaker och förväntad
prisutveckling framöver.
Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) och Eric Söderberg (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

.lusterandjs sitrnatur

Utdraasbestvrkande
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§127

Dnr FN 2020/00537-3.3.5

Information - Pågående och kommande markanvisningar 2022
Beslut
Informationen förklaras mottagen.
Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD)
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Moderaterna har fått motionen om Första bostaden bifallen i fullmäktige
2017. Det är oacceptabelt att uppdraget snart är fem år gammalt och
fortfarande inte genomfört. Ansvaret vilar ytterst på nämndens ordförande att
föra upp frågan på dagordningen. Moderaterna har gång på gång påpekat att
uppdraget inte verkställts. Konsultrapporten som beskrivs i ärendet har heller
inte delgivits nämnden.”
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om pågående och kommande markanvisningar för
2022 med utblick mot 2023, samt uppdrag och mål som styr
markanvisningar.

Justerandes sisnatur

Utdraasbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00238-3.2.1

Beslut - Nyttjande av tomt- och småhuskön för att marknadsföra
tomter i annan kommun
Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att tillstyrka Bostad Västerås förfrågan om att få
nyttja Västerås tomt-och småhuskö i syfte att marknadsföra och/eller
informera om andra kommuners tomter.
Ärendebeskrivning
Bostad Västerås har inkommit med en förfrågan om att få nyttja Västerås
tomt-och småhuskö i syfte att marknadsföra och/eller informera om andra
kommuners tomter. Syftet med tomt- och småhuskön är att fördela
kommunala styckebyggartomter. Under 2022 och 2023 kommer det att
släppas 10 respektive 61 tomter inom Västerås stad. Erbjudanden om tomter
från andra kommuner kan möjliggöra att fler hushåll kan bygga ett eget hus.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att tillstyrka Bostad Västerås förfrågan om att få
nyttja Västerås tomt-och småhuskö i syfte att marknadsföra och/eller
informera om andra kommuners tomter.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Bostad Västerås

Justerandas sisnatur

Utdraasbestvrkande
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§ 129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr FN 2018/00256-3.3.5

Beslut - Överlåtelse av del av Korsberga 2, Hacksta
Beslut
Förslag till köpeavtal för del av Korsberga 2 godkänns.
Ärendebeskrivning
A Q Plast AB (Köparen) har för avsikt att uppföra en byggnad om minst 5
000 kvm BTA för egen verksamhet. Förslag till köpeavtal har upprättats.
Ekonomisk kontroll är gjord. Säkerhetskontroll har inte genomförts då
Köparen är ett etablerat företag.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Förslag till köpeavtal för del av Korsberga 2 godkänns.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

U tdrassbestvrkande
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§130

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00223-3.3.5

Beslut - Exploateringsavtal för detaljplan 1949, Finnslätten

Beslut
Förslag till exploateringsavtal för detaljplan 1949, Finnnslätten, godkänns.
Ärendebeskrivning
Detaljplan 1949 är under framtagande och beräknas antas av
byggnadsnämnden den 15 juni 2022. Då planområdet är privatägt har ett
förslag till exploateringsavtal upprättats för att reglera hur byggnationen av
nödvändig infrastruktur för detaljplanens genomförande ska bekostas och
säkerställas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Förslag till exploateringsavtal för detaljplan 1949, Finnnslätten, godkänns.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes sienatur

Utdraesbestvrkande
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§ 131

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr FN 2019/00434-3.3.5

Beslut - Genomförande av detaljplan 1918, avfart Irsta
Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att genomföra detaljplan 1918, avfart Irsta, när
den vinner laga kraft.
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås-Dpl918
beräknas antas av byggnadsnämnden den 19 maj 2022 och vinna laga kraft
under juni månad. Detaljplanen medger byggnation av lager, logistik och
industri och drivmedelsförsäljning. För att möjliggöra byggnation enligt
detaljplanens bestämmelser krävs att staden bygger ut nödvändig
infrastruktur till och i planområdet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att genomföra detaljplan 1918, avfart Irsta, när
den vinner laga kraft.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerand^s sianatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00221-3.3.5

Beslut - Inriktning - Utredningar för utveckling av Finnslätten
Beslut
Fastighetsnämnden godkänner förslaget till ekonomisk ram för utredningar
för att möjliggöra utveckling av Finnslätten.
Ärendebeskrivning
Visionen på Finnslätten är att världsledande bolag, tillsammans med
Västerås stad, ska utveckla området för att möta morgondagens behov och
fortsätta att locka världsledande företag och medarbetare. Genom att
förlägga viktig infrastruktur på rätt ställe kan området utvecklas på ett
hållbart sätt. Flera förvaltningar inom staden arbetar med målet om en
fungerande trafiklösning, exploatering inom vattenskyddsområde som inte
äventyrar behovet av en säker dricksvattenförsörjning, möjliggöra ett
sammanhängande område för etablering av Northvolt och ordna mer
byggbar mark genom att flytta befintliga kraftledningar.
En hållbar energianvändning är en viktig del i projektet, där Mälarenergi har
en viktig roll. Staden behöver säkerställa mark för tekniska anläggningar och
ytor för underjordiska ledningar förläggs så att det tar så lite mark i anspråk
som möjligt. Exempel på utredningar som behöver genomföras för att
klargöra frågeställningar är flytt av kraftledningar, utredning av
grundvattenmagasinet på fastigheten Strömkällan 1, komplettering av
övergripande trafikutredning för att bestämma placering av mobilitetshubbar,
behov av nya vägar och påverkan på befintliga vägar, riskutredning om
spridning av lakvatten från Lundadeponin vid genomförandet av närliggande
infrastruktur samt riskbedömning för exploatering i anslutning till
Westinghouse fabrik på fastigheten Västerås 3:61.
Utöver utredningarna kommer projektet att belastas med intemtid för
medverkande i intem och extern samordning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden godkänner förslaget till ekonomisk ram för utredningar
för att möjliggöra utveckling av Finnslätten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sisnatur
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Dnr FN 2022/00203-3.3.5

Beslut - Markanvisningsavtal och ansökan om detaljplan för
Västerås 4:88, Tunby
Beslut
1. Fastighetsnämnden ansöker hos byggnadsnämnden om detaljplan för del
av Västerås 4:88.
2. Förslag till markanvisningsavtal för del av Västerås 4:88 godkänns.
Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att staden ska ansöka om
detaljplan för del av fastigheten Västerås 4:88. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för en ny mottagningsstation vilket behövs för att kunna säkra
upp det ökade effektbehov som finns inom Västerås.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandas sienatur
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§134

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00205-1.4.1

Beslut - Delårsbokslut per 2022-04-30
Beslut
Fastighetsnämndens delårsbokslut per 2022-04-30 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 2022-04-30.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämndens delårsbokslut per 2022-04-30 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur
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§135

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Dnr FN 2022/00198-1.4.1

Beslut - Planeringsunderlag 2023-2026
Beslut
Fastighetsnämndens planeringsunderlag för 2023-2026 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen anger inriktningen och förutsättningarna för arbetet med
årsplan 2023 med utblick till 2026. Utifrån planeringsinriktningen ska
nämnder och styrelser besluta om ett planeringsunderlag och överlämna det
till kommunstyrelsen.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
planeringsunderlag för fastighetsnämnden 2023-2026.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämndens planeringsunderlag för 2023-2026 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur
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§136

Dnr FN 2021/00382-3.3.5

Överläggning - Markanvisning - Del av fastigheten Gäddeholm
2:1, Fredriksdal, Gäddeholm
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
Skriftligt underlag gällande kommande markanvisningar på Fredriksdal,
Gäddeholm, har skickats ut till fastighetsnämnden.

Ärendet överläggs.

Justerandf

Utdragsbestvrkande
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Dnr FN 2021/00384-3.3.5

§137

Beslut - Tilldelning i markanvisning Sätra etapp 1, lott 5,
förskoletomt, dp 1913
Beslut
1. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tilldelas markanvisningen för
Sätra etapp 1, förskola.
2. Direktören inom teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att fatta
beslut om markanvisningsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
avseende byggnation på Sätra etapp 1, förskola.
Ärendebeskrivning
Detaljplanen för norra delen av Sätraområdet har vunnit laga kraft och
genomförandet av detaljplanen har påbörjats. Fastighetsnämnden beslutade
2021-11-23 att skicka ut förfrågan avseende förskoletomten. Där
förutsättningen var att en privat aktör långsiktigt ska äga och förvalta den
sydvästra förskolan i etapp 1 av Sätra. Lotten omfattar en maximal byggrätt
för förskola på 1 000 kvadratmeter BYA (byggnadsarea) enligt detaljplanen.
Området ligger med natur i direkt anslutning i söder och väster.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tilldelas markanvisningen för
Sätra etapp 1, förskola.
2. Direktören inom teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att fatta
beslut om markanvisningsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
avseende byggnation på Sätra etapp 1, förskola.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Dnr FN 2021/00390-3,3.5

Beslut - Revidering av genomförandekalkyl för
exploateringsprojekt Södra Källtorp, dp 1821
Beslut
Fastighetsnämnden godkänner reviderad genomförandekalkyl för
exploateringsprojektet Södra Källtorp.
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 2019-03-07 om en genomförandekalkyl för
exploateringsproj ektet Södra Källtorp. Genomförandekalkylen för projektet
har förändrats mer än 10% vad gäller kostnader och intäkter från det
ursprungliga beslutet varför teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att
fastighetsnämnden godkänner reviderad genomförandekalkyl.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden godkänner reviderad genomförandekalkyl för
exploateringsproj ektet Södra Källtorp.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sienatur
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Dnr FN 2022/00197-3.6.3

Beslut - Inhyrning - Förskola Förseglet
Beslut
1. Inhyrning av förskolan Förseglet, Västerås, godkänns.
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att förskolenämnden godkänner
hyresindikationen.
Ärendebeskrivning
För att tillgodose stadens behov av platser inom förskola har
förskolenämnden uppdragit åt teknik- och fastighetsförvaltningen att hyra in
förskolan Förseglet, beläget på Öster Mälarstrand i Västerås.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Inhyrning av förskolan Förseglet, Västerås, godkänns.
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att förskolenämnden godkänner
hyresindikationen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Förskolenämnden

Justerandes signatur
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Dnr FN 2022/00189-3.6.3

Beslut - Inhyrning - Hemtjänsten, Odensvi
Beslut
1. Inhymingen av lokal för Hemtjänsten med adress Odensviplatsen 2,
Västerås, godkänns.
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att äldrenämnden godkänner
hyresofferten.

Ärendebeskrivning
För att tillgodose hemtjänstens lokalbehov har äldrenämnden uppdragit till
teknik- och fastighetsförvaltningen att hyra in lokalen på Odensviplatsen 2,
beläget på Odensvi i Västerås.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Inhymingen av lokal för Hemtjänsten med adress Odensviplatsen 2,
Västerås, godkänns.
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att äldrenämnden godkänner
hyresofferten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Äldrenämnden

Justerandes sianatur
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Dnr FN 2022/00190-3.6.3

Beslut - Inhyrning - Familjecentrum, Emaus
Beslut
1. Inhymingen av lokal för nämnden för idrott, fritid och förebyggande med
adress Forskargränd 8, Västerås, godkänns.
2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att nämnden för idrott,
fritid och förebyggande godkänner hyresofferten.
Ärendebeskrivning
För att tillgodose verksamhetens lokalbehov har nämnden för idrott, fritid
och förebyggande uppdragit åt teknik- och fastighetsförvaltningen att hyra in
lokalen på Forskargränd 8, beläget på Emaus i Västerås. Nya lokalen ersätter
de två tidigare verksamheterna. Öppna förskolan Skallberget respektive
familjerådgivningen på Engelbrektsgatan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Inhymingen av lokal för nämnden för idrott, fritid och förebyggande med
adress Forskargränd 8, Västerås, godkänns.
2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att nämnden för idrott,
fritid och förebyggande godkänner hyresofferten.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
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Dnr FN 2022/00174-2.6.1

Beslut - Anskaffning ■ Ramavtal avseende städtjänster för skola
och förskola område 1:1,1:2, 1:3, 1:7 samt 1:8
Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende
städtjänster för skola och förskola område 1:1, 1:2, 1:3, 1:7 samt 1:8.
Ärendebeskrivning
Avtalstider för nuvarande avtal löper ut 2023-06-30, på grund av hävt
städa vtal åligger behov av ny upphandling och tecknande av ramavtal
gällande städtjänster inom dessa områden.
Uppdraget innefattar leverans av städtjänster avseende städområde 1:1, 1:2,
1:3, 1:7 samt 1:8.
Städtjänsten upphandlas med fokus på kvalité och uppföljning genom
nordisk standard 1NSTA800.
Upphandlingen är uppdelad i fem delområden. En anbudsgivare kan max
tilldelas två delområden.
Avtalstid 2 år med möjlighet att förlänga 1 + 1 år.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten
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Dnr FN 2022/00105-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Konsult inom energideklarationer
Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende konsult
inom energideklarationer.
Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD)
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Ännu en upphandling där avtalet löpt ut innan det nya klubbas, detta är
mycket olyckligt och förvaltningen behöver fortsätta jobba med att få
ordning på upphandlingsrutinema.”
Ärendebeskrivning
Det nuvarande avtalet har löpt ut. Förvaltningen avser därför att handla upp
ett nytt avtal med en (1) leverantör. Avtalstid ligger på 2 år med option på
ytterligare 1+1 år.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende konsult
inom energideklarationer.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Fastighetsenheten
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Dnr FN 2022/00170-3,6.3

Beslut - Omförhandling av hyresavtal - Aluminiumvägen 5
Servicebostad
Beslut
1. Nytt hyresavtal gällande Aluminiumvägen 5 Servicebostad i fastigheten
Skultuna-Tibble 4:7, Västerås godkänns
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att nämnden för personer med
funktionsnedsättning godkänner hyresofferten.
Ärendebeskrivning
Sedan 1998-01-01 hyr Västerås stad ett boende på Aluminiumvägen 5,
beläget i Skultuna i Västerås, av Bostad AB Mimer. Avtalet är ett
blockhyresavtal och omfattar 11 st bostäder samt personal- och
gemensamhetsytor, totalt ca 798 m2. Avtalet är ej tidigare omförhandlat.
Boendet används som servicebostad LSS.
Bostäderna har självhushåll och hyrs ut externt till personer med
biståndsbeslut enligt LSS. Boendet har bemanning delar av dygnet.
Bostad AB Mimer har sagt upp hyresavtalet för omförhandling och har i
uppsägningen bifogat nytt avtalsförslag i form av blockhyresavtal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Nytt hyresavtal gällande Aluminiumvägen 5 Servicebostad i fastigheten
Skultuna-Tibble 4:7, Västerås godkänns
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att nämnden för personer med
funktionsnedsättning godkänner hyresofferten.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

27 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

VÄSTERÅS STAD

Fastighetsnämnden

§ 145

Dnr FN 2022/00219-3.6.3

Beslut - Omförhandling av hyresavtal - Markörgatans
Gruppbostad, Markörgatan 2
Beslut
1. Nytt hyresavtal gällande Markörgatans Gruppbostad i fastigheten
Skjutbanan 4, Västerås godkänns
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att individ- och familjenämnden
godkänner hyresofferten.
Ärendebeskrivning
Sedan 2002-11-01 hyr Västerås stad ett boende på Markörgatan 2, beläget på
Haga i Västerås, av Bostad AB Mimer. Avtalet är ett blockhyresavtal och
omfattar 10 bostäder samt personal- och gemensamhetsytor, totalt ca 845 m2.
Boendet används som gruppbostad för personer med missbruksproblematik.
Bostäderna har självhushåll och hyrs ut externt till personer med
biståndsbeslut enligt SOL. Boendet har bemanning delar av dygnet.
Avtalet tecknades på 20 år och löper ut 2023-02-28.
Bostad AB Mimer har sagt upp hyresavtalet för omförhandling och har i
uppsägningen bifogat nytt avtalsförslag i form av lokalhyresavtal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Nytt hyresavtal gällande Markörgatans Gruppbostad i fastigheten
Skjutbanan 4, Västerås godkänns
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att individ- och familj enämnden
godkänner hyresofferten.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Individ- och familj enämnden
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Dnr FN 2022/00092-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Konsulttjänster inom CAD/BIM
Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende
konsulttjänster inom CAD/BIM (Computer-Aided Design/Building
Information Model).
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sett ett behov av ett ramavtal inom denna yrkeskategori
för att ropa av vid behov. Förvaltningen avser därför att handla upp ett avtal
med en (1) leverantör. Avtalstid ligger på 2 år med option på ytterligare 1 +1
år.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende
konsulttjänster inom CAD/BIM (Computer-Aided Design/Building
Information Model).
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Fastighetsenheten

Justerandes
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Dnr FN 2022/00151-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om Elbas framtid
Beslut
Förslag till yttrande daterat 2022-05-06 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Reservation
Staffan Jansson, Jazmin Pettersson och Jörgen Wolff, samtliga (S),
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
"Socialdemokraterna vill inte medverka till en försäljning av någon del av
Elba. För oss är det viktigt att de få skärgårdsöar som kommunen äger
fortsatt ska vara tillgängliga för allmänheten. Vi anser att det skulle vara
väldigt olyckligt om delar av Elba blev privat mark och därmed otillgänglig
för Västeråsarna. Västerås är en Mälarstad och många västeråsare rör sig på
vattnet, antingen i egen båt eller med färja. Då måste det också finnas några
öar som är öppna för allmänheten att lägga till och gå i land på."
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion från (M) med rubriken
”Elbas framtid”. I motionen föreslår Terese Pransjö (M) att Västerås Stad
genomför en försäljning av Elba restaurangen med tomträtt.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-05-06 yttrat
sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2022-05-06 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Eric Söderberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Dnr FN 2022/00071-1.3.2

Beslut - Återrapportering - Fastställa riktlinjer för avyttranden av
befintliga fastigheter och byggnader
Beslut
1. Förslag till riktlinjer för avyttrande av befintliga fastigheter fastställs och
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Återrapportering av uppdrag att fastställa riktlinje för avyttrande av
befintliga fastigheter och byggnader godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Återrapportering av uppdrag att ta fram ny rutin för bakgrundskontroll av
motpart inför fastighetsaffärer godkänns och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt
fastighetsnämnden att fastställa riktlinje för avyttrande av befintliga
fastigheter och byggnader, för beslut i kommunstyrelsen.
Fastighetsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att uppdra åt förvaltningen
att utreda hur underlag som redovisar byggherrens ekonomiska ställning kan
se ut. Den 28 maj beslutade fastighetsnämnden att bifalla ett nämndinitiativ
avseende säkerhetsbedömning vid fastighetsaffärer.
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 26 oktober 2021 beslutade fastighetsnämnden att återremittera
förvaltningens förslag till ny rutin för bakgrundskontroll av motpart inför
fastighetsaffärer.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår fastighetsnämnden att fastställa
riktlinjer för försäljning för fastigheter. Riktlinjerna innefattar även stadens
krav på köpare och vilka ekonomiska uppgifter samt övrig kontroll av
köpare som ska framgå av beslutsunderlaget till fastighetsnämnden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat
följande förslag till beslut:
1. Förslag till riktlinjer för avyttrande av befintliga fastigheter fastställs och
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Återrapportering av uppdrag att fastställa riktlinje för avyttrande av
befintliga fastigheter och byggnader godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
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3. Återrapportering av uppdrag att ta fram ny rutin för bakgrundskontroll av
motpart inför fastighetsaffärer godkänns och uppdraget avslutas.
Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), Eric Söderberg (KD),
Elåkan Wretljung (MP), Jörgen Wolff och Staffan Jansson, båda (S), Thomas
Olsson (L), Sven Jonsson (SD) och Elisabeth Sannesjö (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur
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Dnr FN 1834480-

Övrig fråga - Detaljplan för Klippan
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmäler övrig fråga gällande detaljplan för Klippan och
önskar en lägesuppdatering till kommande nämnd.
Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer med en information till
nästkommande nämnd.
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Dnr FN 2022/00287-3.3.5

Anmälan av nämndinitiativ från (M) och (KD) - Genomför
markanvisning enligt "första bostaden"
Beslut
Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD)
anmäler ett nämndinitiativ med rubriken "Genomför en markanvisning enligt
"första bostaden"".
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