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§ 39 Dnr KS 2018/02110-3.6.2 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Inleda en dialog med 
Västerås Fotoball Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta en plats för en Air Dom alternativ fotbollshall i plåt 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna  

2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 
Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en Air Dom 
alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Uppdragen från kommunfullmäktige bygger på en motion från (L) om att 
möjliggöra byggnation av en fotbollshall inomhus. (L) yrkar i motionen att 
idrottsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som 
är lämpliga att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alternativt 
fotbollshall i plåt, samt att ge fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en 
dialog med Västerås Football Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt. 

Kommunfullmäktige biföll motionen 2018 och överlämnade den till 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt till fastighetsnämnden för 
verkställande. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande och fastighetsnämnden har 
återrapporterat uppdragen till sina respektive nämnder och överlämnat dessa 
till kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna  

2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 
Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en Air Dom 
alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till 
beslut. 
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Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Fastighetsnämnden 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Felldin 
Epost: helena.felldin@vasteras.se 
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Datum 

2021-01-04 
Diarienr 

KS 2018/02110   

  

 

Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Återrapport av uppdrag om att antingen sälja 
eller upplåta plats för en Air Dom alternativ fotbollshall i plåt 
samt presentation av förslag på möjliga idrottsytor som är 
lämpliga att antingen sälja eller upplåta 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna  

2. Uppdraget 2018/02110 om att inleda en dialog med Västerås Football 

Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta en plats för en 

Air Dom alternativ fotbollshall i plåt avslutas. 

3. Uppdrag 2018/02109 om att ta fram förslag på möjliga idrottsytor 

som är lämpliga att antingen sälja eller upplåta avslutas. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppdragen från kommunfullmäktige bygger på en motion från (L) om att 

möjliggöra byggnation av en fotbollshall inomhus. (L) yrkar i motionen att 

idrottsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som 

är lämpliga att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alternativt 

fotbollshall i plåt, samt att ge fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en 

dialog med Västerås Football Academy med avsikt att antingen sälja eller 

upplåta plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt. 

 

Kommunfullmäktige biföll motionen 2018 och överlämnade den till 

nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt till fastighetsnämnden för 

verkställande. 

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande och fastighetsnämnden har 

återrapporterat uppdragen till sina respektive nämnder och överlämnat dessa 

till kommunfullmäktige. 
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Beslutsmotivering 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ställer sig positiva till motionen 

och förordar i sitt remissvar Önsta IP och Skälby IP:s nuvarande grusplaner 

som förslag på lämpliga anläggningar, med vissa förbehåll. Även 

fastighetsnämnden är positivt inställda och föreslår att Västerås Football 

Academy inkommer med sin projektidé till stadens beredningsgrupp, för en 

enhetlig hantering av idéen i enlighet med stadens beslutade process för 

hantering av nybyggnadsfrågor.  

 

Västerås Football Academy har till beredningsgruppen inkommit med 2 

projektidéer för att uppföra Västerås Fotboll Center, en fullstor inomhushall 

för fotboll med måtten ca 105 x 65 m, höjd ca 20 m, placerad på Skälby IP 

alternativt Önsta IP. Projektidéerna har behandlats av beredningsgruppen 

och kompletteringar i båda ärendena har begärts in. Västerås Football 

Academy har sedan meddelat att de inte önskar gå vidare med någon av sina 

inskickade projektidéer. Motiveringen är att de behöver placera sig på 

Rocklunda för att kunna genomföra projektet. Västerås Football Academy 

har redan i tidigare dialog med staden fått svaret att en placering på 

Rocklunda inte är möjlig.  

Uppdragen är därmed avrapporterade och föreslås avslutas. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 110 Dnr FN 2018/00465-3.3.5 

Beslut - Återrapportering av uppdrag att inleda en dialog med 
Västerås Fotball Academy med avsikt att antingen sälja eller 
upplåta plats för en Air Dome alt fotbollshall i plåt 

Beslut 

Återrapporteringen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.        

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har till fastighetsnämnden inkommit med uppdraget att 

inleda en dialog med Västerås Fotball Academy med avsikt att antingen sälja 

eller upplåta plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt.  

Fastighetsnämnden återrapporterar nu i ärendet.      

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

Återrapporteringen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunfullmäktige              
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Kopia till 

Kommunfullmäktige              
 

Fastighetsnämnden 

 

Återrapportering av uppdrag att inleda en dialog med Västerås 
Fotball Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta plats 
för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt 

Förslag till beslut 

Återrapporteringen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.        

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har till fastighetsnämnden inkommit med uppdraget att 

inleda en dialog med Västerås Fotball Academy med avsikt att antingen sälja 

eller upplåta plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt.  

Fastighetsnämnden återrapporterar nu i ärendet.      

Beslutsmotivering 

Uppdraget från kommunfullmäktige bygger på en motion från (L) om att 

möjliggöra byggnation av en fotbollshall inomhus. (L) yrkar i motionen att 

ge idrottsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 

lämpliga att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alternativt 

fotbollshall i plåt, och ge fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en dialog 

med Västerås Fotball Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta 

plats för en Air Dome alternativt fotbollshall i plåt.  

Nämnden för idrott och friluftsliv ställde sig positiva till motionen och 

förordade i sitt remissvar Önsta IP och Skälby IP:s nuvarande grusplaner 

som förslag på lämpliga anläggningar, med vissa förbehåll. Även 

fastighetsnämnden var positivt inställda och föreslog att Västerås Fotball 

Academy inkommer med sin projektidé till Stadens beredningsgrupp, för en 

enhetlig hantering av idéen i enlighet med stadens beslutade process för 

hantering av nybyggnadsfrågor. 

 

Västerås Fotball Academy har till beredningsgruppen inkommit med 2 

projektidéer för att uppföra Västerås Fotboll Center, en fullstor inomhushall 

för fotboll med måtten ca 105 x 65 m, höjd ca 20 m, placerad på Skälby IP 

alternativt Önsta IP. Projektidéerna har behandlats av beredningsgruppen 

och kompletteringar i båda ärendena har begärts in. Västerås Fotball 

Academy meddelade i detta läget att de inte önskar gå vidare med någon av 

sina inskickade projektidéer. Motiveringen var att de behöver placera sig på 

Rocklunda för att kunna genomföra projektet. Västerås Fotball Academy har 

redan i tidigare dialog med staden fått svaret att en placering på Rocklunda 

inte är möjlig. Förvaltningen anser därför uppdraget som avslutat. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Hans Näslund 

Direktör   Marie Nyström Skarin 

   Koordinator 

 

 

Önsta IP 
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Skälby IP 
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§ 151 Dnr NIF 2018/00398-1.2.2 

Beslut - Återrapport - Uppdrag att ta fram förslag på möjliga 
idrottsytor som är lämpliga att antingen sälja eller upplåta 

Beslut 

Yttrande daterat 2019-05-21 godkänns och översänds till Kommunstyrelsen 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Jenny Boström (L) har i en motion med rubriken ” Motion från (L) om att 

möjliggöra byggnation av fotbollshall inomhus ” föreslagit att ge 

idrottsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är 

lämpliga antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alt fotbollshall i plåt. 

Kommunfullmäktige har bifallit motionen, Se KFM §208 (Dnr, KS 

2018/01067-3.6.2) . 

Förvaltningen har lämnat ett yttrande, se bilaga 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Stefan Brandberg 
Epost: stefan.brandberg@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2019-05-21 
Diarienr 
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 Kommunstyrelsen   

 

Yttrande - Återraport uppdrag ta fram förslag på möjliga 
idrottsytor som är lämpliga att antingen sälja eller upplåta 

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande är positiva till detta initiativ som 

bygger på en helt privat finansierad satsning vilken inte ska belasta 

kommunens budget. Vi anser dock att en plåthallslösning är att föredra och 

borde troligen underlätta bygglovshantering. Beträffande förslag på lämpliga 

anläggningar så förordar nämnden Önsta IP och Skälby IP:s nuvarande 

grusplaner. 

Dock bör man beakta att de grusfotbollsplaner som finns på Önsta IP och 

Skälby IP och kan vara lämpliga för placering av en fotbollshall, är 

respektive anläggnings parkeringsyta under fotbollssäsongen. Bägge 

anläggningarna har för övrigt mycket begränsade p-ytor utöver nämnda 

grusplaner särskilt Skälby IP. I fallet Önsta IP så är tillfarten till grusplan en 

fråga som måste lösas då det idag sker via en GC-väg. 

Dessutom kan en utökad fotbollsverksamhet på någon av föreslagna 

anläggningar kräva ytterligare omklädningsmöjligheter. 

 

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen 

 

Stefan Brandberg 

Idrottschef 
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