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Tjänstgörande ersättare Jörgen Wolff (S) tjänstgör istället för Anton Tysklind (S) 
Krister Molin (S) tjänstgör istället för Mikael Stenås (S)
Emil Thessén (KD) tjänstgör istället för Frida Gunnarsson (S) 
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Frånvarande ledamöter
Anton Tysklind (S)
Mikael Stenås (S)
Frida Gunnarsson (S)
Anna Thunell (MP)
Övriga närvarande
Hans Näslund, direktör
Magnus Dureman, biträdande direktör
Mikael Norman, markchef
Thomas Pennanen, biträdande enhetschef 
Annika Andersson, ekonomichef
Eva-Lena Grääs, HR-strateg
Frida Virenius, nämndsekreterare
Thomas Ahlin, registrator
Pernilla Seger, projektledare
Martin Hindlycke, avdelningschef 
Christine Mikkelsen, projektledare 
Anja Hellstrand, projektledare
Mathias Asplund, förvaltare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§259 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

Beslut
Anders Ohlsson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerades signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

5(17)

§260 Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. Den offentliga delen av sammanträdet omfattar ärenden enligt §§ 259-263

3. Ärende 5 och 7 i dagordningen flyttas till slutet av sammanträdet och 
motsvarar §§ 269-270 i protokollet.

4. Nämndinitiativ anmäls enligt §§ 271-272.

Ärendebeskrivning
- En viss omdisponering av ärenden sker.

- Inga övriga frågor anmäls varav punkten utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§261 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 2022-10-17 till och med 2022-11-14

2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 
2022-10-17 till och med 2022-11 -14

3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2022-10-01 till 
och med 2022-10-31

Justerandes signatur Utdraasbestvrkande
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§262 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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 263 Dnr FN 2022/00456-2.6.0

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) - Uppföljning 
konsultinköp

Beslut
Nämndinitiativet förklaras besvarat.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg, Stephanie Anegrund, Johan Bergström och Anders 
Ohlsson (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Uppföljning konsultinköp 
föreslagit att inför nästa nämnd att förvaltningen redovisar varför 
konsultstödet köpts, hur inköpet har gått till, hur det fördelats över tid, vilken 
typ av tjänster som köpts och till vilka taxor.

Nämndinitiativet har den 25 oktober 2022, § 258, anmälts till 
fastighetsnämnden för beredning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Nämndinitiativet förklaras besvarat.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 264 Dnr FN 2022/00317-1.7.1

Beslut - Yttrande över remiss - Motion från (M) om flexibla 
byggnader för kostnadseffektivitet och utveckling

Beslut
Förslag till yttrande daterat 2022-11-01 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion från Marie Brandstedt 
(M) med rubriken ” Flexibla byggnader för kostnadseffektivitet och 
utveckling”

I motionen föreslår Marie Brandstedt (M) att införa ett koncept med flexibla 
byggnader som en vägledning för hur Västerås stads fastigheter bör utformas 
utifrån omgivningen.

Flexibelt byggande är ett sätt att möta framtidens stora investeringsbehov av 
både nya och befintliga samhällsfastigheter. Framöver behöver 
Fastighetsenheten se över hur befintliga och nya lokaler kan få bättre 
samnyttjande, högre beläggningsgrad och är omställningsbara över tid.

Detta ska på sikt bidra till en bättre långsiktig hållbar lokalförsörjning utifrån 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

I utveckling av lokalförsörjningsprocessens tidiga skeden ska flera 
beslutssteg säkerställa att flexibelt byggande finns med i processen.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:

Förslag till yttrande daterat 2022-11-01 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 265 Dnr FN 2019/00235-3.6.2

Beslut - Granskningsyttrande - Detaljplan för till- och 
ombyggnad av kongresscenterkontor, Njord 8, Dp 1941

Beslut
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
granskningen.

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt granskningshandlingar till 
detaljplan för Njord 8 och del av Västerås 1:1, Centrum, Västerås, Dp 1941. 
En privat fastighetsägare äger fastigheten Njord 8. Detaljplanen berör även 
stadens fastighet Västerås 1:1 då den gör att två mindre markområden ändrar 
användning. Det ena markområdet övergår från allmän plats till 
kvartersmark och den andra från kvartersmark till allmän plats.
Planens syfte är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Aros Congress 
Center genom en påbyggnad av före detta Asea Forum längs 
Kopparbergsvägen. Planen syftar även till att öka fastighetens användbarhet 
genom att pröva fler möjliga användningar så som centrum, kontor och 
bostäder.

Detaljplanen är utställd för granskning från den 14 oktober 2022 till den 10 
november 2022. Fastighetsnämnden har beviljats anstånd med att inkomma 
med yttrande till efter nämndens sammanträde den 22 november 2022.
Teknik- och fastighetsförvaltningen för fastighetsnämnden har i skrivelse 
daterad den 27 oktober 2022 yttrat sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen härtill fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:

1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
granskningen.

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
B y ggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 266 Dnr FN 2022/00082-1.4.2

Beslut - Månadsrapport för oktober 2022

Beslut
Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Exploateringsverksamheten redovisar enligt vinstavräkning och redovisar 
per oktober ett justerat resultat baserat på den senaste helårsprognosen från 
delår 2.1 december görs en ny beräkning baserat på projektens aktuella 
status. Redovisat resultat för perioden + 16,2 mnkr vilket är 8,9 mnkr lägre 
än budget.

Fastighetsförvaltningens resultat för perioden visar + 95,2 mnkr vilket är en 
avvikelse med +82,4 mnkr. Resultatet för helåret beräknas bli +81,9 mnkr.

Resultat före jämförelsestörande poster, driftsresultatet, visar för perioden en 
positiv avvikelse mot budget med +1,8 mnkr. Finansiell lease påverkar med 
+7,3 mnkr och jämförelsestörande poster utgör +73,4 mnkr av den totala 
avvikelsen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§267 Dnr FN 2022/00463-3.6.2

Beslut - Anskaffning - Nybyggnation Sätra gruppbostad

Beslut
1. Investeringen godkänns.

2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att nämnden för personer 
med funktionsnedsättning godkänner hyresofferten

Ärendebeskrivning
Det finns ett behov i Västerås stad av 1-2 gruppbostäder årligen för att möta 
målgruppens behov. Nu har nämnden för personer med funktionsnedsättning 
gett Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag till att uppföra en 
gruppbostad på Sätra i Västerås. Sätra är ett nytt 
exploateringsområde/stadsdel som ligger på en gammal åkermark.
Projektet omfattar nybyggnation av en enplansbyggnad på 590 BTA, 
komplementbyggnad på 31 BTA samt markarbeten. Tomtens storlek är 1 
907kvm.

I byggnaden finns plats för öst lägenheter, gemensamhetsytor, personalytor 
och teknikutrymmen. Målet är att varje lägenhet ska vara så lik en vanlig 
lägenhet som möjligt samtidigt som det är full tillgänglighet och uppfyller 
målgruppens alla behov. Varje lägenhet är 40 kvm.
Byggnadens volym utgörs av en L-form som skapar en trygg gårdsyta som 
visuellt binds samman men angränsande naturmark.
Entreprenadform för detta projekt är totalentreprenad.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Investeringen godkänns.

2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att nämnden för personer 
med funktionsnedsättning godkänner hyresofferten

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 268 Dnr FN 2022/00407-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Driftavtal fastighetsnära bioteknik

Beslut
Upphandling och tecknande av ett driftavtal ska genomföras avseende 
fastighetsnära bioteknik.

Ärendebeskrivning
Gällande avtal går ut 2023-03-31. Då det finns ett fortsatt behov av 
fastighetsnära bioteknik behövs ett nytt avtal tecknas.
Uppdraget avser drift för service, biologisk rening och borttagning av 
bakterier och lukt i ventilationskanaler, fettavskiljare samt soprum. Med 
biologisk rening menas att med rätt sorts bakterier bryta ner fett och 
organiskt avfall till luktlösa, lätthanterliga, ofarliga och oskadliga 
beståndsdelar.

Förvaltningen avser att teckna avtal med en leverantör.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:

Upphandling och tecknande av ett driftavtal ska genomföras avseende 
fastighetsnära bioteknik.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§269 Dnr FN 1835800-

Information - MEX flytt till stadsledningskontoret

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Direktör Hans Näslund informerar om MEX flytt till stadsledningskontoret.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande

d>
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§270 Dnr FN 2022/00412-3.6.1

Överläggning - Inriktning - Kommunala byggnader inom området 
Sätra

Beslut
1. Överläggningen förklaras avslutad.

2. Ärendet återkommer för beslut under nästa sammanträde 2022-12-13.

Ärendebeskrivning
Det nya området Sätra har bestämts att det ska vara ett område i framkant 
gällande hållbarhet och energi. För att möta denna förväntan bör även de 
kommunala byggnader som uppförs inom området för Sätra uppfylla 
utökade krav för hållbarhet. Då flera fastigheter ska påbörja arbetet med 
projektering behöver detta beslut fattas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§271 Dnr FN 2022/00486-3.6.2

Anmälan av nämndinitiativ från (M) - Lokaler för Skiljebo 
Sportklubb på Hamre IP

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg, Anders Ohlsson och Stephanie Anegrund, samtliga (M), 
anmäler följande nämndinitiativ:

"Med anledning av reportage i VLT önskar vi få belyst vid ett kommande 
möte frågan om lokaler för Skiljebo Sportklubb på Hamre IP"

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

17 (17)

§272 Dnr FN 2022/00487-3.6.2

Anmälan av nämndinitiativ från (M) - Byggnation av ridcentrum, 
Hamre ridklubb

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg, Anders Ohlsson och Stephanie Anegrund, samtliga (M), 
anmäler följande nämndinitiativ:

"Det har nu gått över ett år sedan den detaljplan som medger byggandet av 
ett nytt ridcentrum för Hamre Ridklubb på Branthovda vann laga kraft. Vi 
undrar därför när byggstart kommer att ske och när verksamheten kan flytta 
till nya ändamålsenliga lokaler på Branthovda. Den mark som frigörs när 
verksamheten flyttat besitter ett stort värde."

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


