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§94 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§95 Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Den offentliga delen av sammanträdet omfattar ärenden enligt §§ 94-102.
3. Nämndinitiativ anmäls enligt § 118.
4. § 109 tas upp för överläggning istället för beslut.

Ärendebeskrivning
Under sammanträdet sker en viss omdisponering av ärenden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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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 2022-01-10 till och med 2022-02-14.
2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 
2022-01-18 till och med 2022-02-15.
3. Inga anställningsbeslut har fattats under perioden som gått sedan 
föregående redovisning.

§ 96 Dnr FN 2022/00016-1.4.2

Utdragsbestyrkande
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§97 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.

Utdraasbestyrkande
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§98 Dnr FN 2022/00140-3.6.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - Ta fram en 
långsiktig plan för Mariaberget

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att förvaltningen behöver 
undersöka prioriteringen av skyddsrum nationellt innan nämnden fattar 
beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Erik Söderberg (KD) 
har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Ta fram en långsiktig plan för 
Mariaberget” föreslagit att:
1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för Mari abergets användning.
Nämndinitiativet har den 22 mars 2022 anmälts till fastighetsnämnden för 
beredning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet avslås.

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

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar återremiss med motiveringen att motiveringen att 
förvaltningen behöver undersöka prioriteringen av skyddsrum nationellt 
innan nämnden fattar beslut i ärendet.

Proposition
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att så 
inte är fallet.

9(31)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslut - Fastighetsnämndens månadsbokslut för mars 2022

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

Ärendebeskrivning
Exploateringsverksamheten redovisar enligt vinstavräkning och redovisas 
per augusti och december årligen. Fram till augusti justeras resultatet till 
periodiserad budget. Redovisat resultat för perioden är +8,0 mnkr vilket är 
det samma som budgeten för perioden.
Fastighetsförvaltningens resultat för perioden visar +73,6 mnkr vilket är en 
avvikelse med + 56,9 mnkr.
Resultat före jämförelsestörande poster, driftsresultatet, visar för perioden en 
negativ avvikelse mot budget med -4,2 mnkr. Finansiell lease påverkar med 
+2,9 mnkr och jämförelsestörande poster utgör +58,1 mnkr av avvikelsen.
Ingen förändring mot budget görs på helårsprognosen förutom för finansiell 
lease och jämförelsestörande poster. Utfallet av jämförelsestörande poster i 
mars är underlaget för helårsprognosen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för mars 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

§ 99 Dnr FN 2022/00082-1.4.2
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§100 Dnr FN 2017/00608-3.3.5

Beslut - Återrapportering - Förbereda en försäljning av 
Kvarnbacka 3:46, Skultunagården

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Uppdraget att förbereda en försäljning av Kvambacka 3:46, 
Skultunagården, avslutas utan att det har genomförts.
3. Uppdraget att återkomma till nämnden angående hanteringen av 
2017/00608, uppdrag att förbereda en försäljning av Kvambacka 3:46, 
Skultunagården, avslutas.

Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), inkommer med ett 
särskilt yttrande enligt följande:
”Vi anser att det är anmärkningsvärt att uppdraget har tagit över fyra år att 
avsluta. Moderaterna har vid upprepade tillfällen påtalat och ifrågasatt varför 
gamla uppdrag inte verkställts eller avslutats. Nämndens ordförande har ett 
ansvar att följa upp detta men så har ej skett.”

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade den 15 december 2017, § 254, att ge teknik- 
och fastighetsförvaltningen i uppdrag att förbereda en försäljning av 
Kvambacka 3:46, Skultunagården. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
återkommer nu med en återrapportering och föreslår att uppdraget att 
förbereda en försäljning av Kvambacka 3:46, Skultunagården, avslutas utan 
att det genomförts. Förvaltningen bedömer att det inte är aktuellt med en 
försäljning då fastigheten behövs för kommunal verksamhet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har även fått i uppdrag att återkomma 
till nämnden angående hanteringen av försäljningen, enligt beslut i 
fastighetsnämnden den 7 december 2021, § 307. Förvaltningen anser att 
uppdraget slutförs med denna återrapportering och föreslår att uppdraget 
avslutas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Uppdraget att förbereda en försäljning av Kvambacka 3:46, 
Skultunagården, avslutas utan att det har genomförts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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3. Uppdraget att återkomma till nämnden angående hanteringen av 
2017/00608, uppdrag att förbereda en försäljning av Kvambacka 3:46, 
Skultunagården, avslutas.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Skultuna stadsdelsnämnd

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-26

13(31)

§101 Dnr FN 2019/00311-3.6.1

Beslut - Återrapportering - Starta projektering av ny låg- och 
mellanstadieskola på Hammarby och involvera de boende på 
Hammarby i planeringen och projekteringen av skolbyggnaden

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Uppdraget att starta omedelbar projekteringen av ny låg- och 
mellanstadieskola (F-6) på Hammarby avslutas utan att det har genomförts.
3. Uppdraget att involvera de boende på Hammarby i planering och 
projektering av ny låg- och mellanstadieskola avslutas utan att det har 
genomförts.

Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), inkommer med ett 
särskilt yttrande enligt följande:
”Vi var skeptiska till uppdraget när det gavs från S-styret och detta visar att 
S-styret orsakat merarbete för tjänstemännen på grund av att de inte hade 
koll på behoven.”
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade den 22 januari 2019, § 6, att bifalla ett 
nämndinitiativ från (S), (L), (C) och (MP) om att bygga en ny låg- och 
mellanstadieskola på Hammarby. Genom initiativet fick förvaltningen två 
uppdrag, dels att omedelbart starta projekteringen av en ny låg- och 
mellanstadieskola (F-6) på Hammarby, dels att involvera de boende på 
Hammarby i planering och projektering av den nya skolbyggnaden. Skolan 
skulle ersätta S:t Gertrud, men ha plats för väsentligt fler elever.
Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer nu med en återrapportering. 
Förvaltningen föreslår att båda uppdragen avslutas utan att de genomförts då 
det i dagsläget inte bedöms finnas ett behov av en ny låg- och 
mellanstadieskola på Hammarby.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§102 Dnr FN 2021/00452-3.3.5

Beslut - Förnyat markanvisningsavtal inom Jakobsbergsplatsen, 
dp 1952

Beslut
Markanvisningsavtal berörande Jakobsbergsplatsen, del av Västerås 2:113, 
förnyas till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Ärendebeskrivning
Ett markanvisningsavtal tecknades 2020-05-15 mellan staden och K2A för 
Jakobsbergsplatsen. Markanvisningsavtalet tecknades som en följd av ett 
jämförelseförfarande för markområdet som staden genomfört efter att 
fastighetsnämnden beslutat om tilldelning till byggaktören 2020-04-21. 
Utvärderingen av jämförelseförfarandet skedde utifrån två kriterier, 
gestaltning och markpris. För området beslutades planuppdrag hos 
byggnadsnämnden 2021-12-16. Markanvisningsavtalet löper ut 2022-05-15 
och föreslås förlängas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Markanvisningsavtal berörande Jakobsbergsplatsen, del av Västerås 2:113, 
förnyas till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§103 Dnr FN 2022/00155-3.3.5

Beslut - Begäran om detaljplan för Östjädra 1:186 och del av 
Östjädra 1:246, Dingtuna

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att hos byggnadsnämnden ansöka om detaljplan 
för Östjädra 1:186 och del av Östjädra 1:246, Dingtuna.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att staden ska ansöka om 
planläggning av fastigheten Östjädra 1:186 och del av Östjädra 1:246. Syftet 
med ansökan om detaljplan är att möjliggöra styckebyggartomter i området. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har gjort en preliminärbedömning av 
antal byggrätter för området och bedömer att cirka 20-25 
styckebyggartomter kan bildas. Fastigheter vilka bildas inom området avses 
att säljas genom stadens tomt- och småhuskö.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att hos byggnadsnämnden ansöka om detaljplan 
för Östjädra 1:186 och del av Östjädra 1:246, Dingtuna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§104 Dnr FN 2018/00018-3.3.5

Beslut - Överenskommelse om tidsförlängning av 
markanvisningsavtal för del av Västerås 4:86, Sörängen, 
Vallbyleden

Beslut
Förslag till överenskommelse om tidsförlängning av markanvisningsavtal för 
del av Västerås 4:86 godkänns.

Ärendebeskrivning
Staden ingick 2018-05-15 ett markanvisningsavtal med Lars Östling 
Fastighetsutveckling AB (Exploatören) avseende handel inom del av 
fastigheten Västerås 4:86, med en avtalstid om två år. I samband med 
tecknandet av markanvisningsavtalet begärde Fastighetsnämnden detaljplan 
för det aktuella markområdet av Byggnadsnämnden. Med anledning av att 
den begärda detaljplanen inte påbörjats vid avtalstidens utgång överenskom 
parterna om att förlänga avtalstiden med två år efter avtalets utgång 2020- 
05-15. Byggnadsnämnden har ännu inte påbörjat arbetet med detaljplanen 
och parterna är därför överens om att förlänga avtalstiden med ytterligare två 
år efter avtalets utgång 2022-05-15. Staden och Exploatören är även överens 
om att lägga till Artis Fastigheter AB som part i avtalet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Förslag till överenskommelse om tidsförlängning av markanvisningsavtal för 
del av Västerås 4:86 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§105 Dnr FN 2022/00080-3.3.5

Beslut - Begäran om detaljplan samt godkännande av 
arrendeavtal och markanvisnlngsavtal för del av Västerås 4:46, 
Tu n bytorp

Beslut
1. Fastighetsnämnden begär av byggnadsnämnden att detaljplan upprättas för 
del av Västerås 4:46.
2. Markanvisningsavtal avseende del av Västerås 4:46 godkänns.
3. Arrendeavtal avseende del av Västerås 4:46 godkänns.

Ärendebeskrivning
Området ligger norr om centrala Västerås vid industriområdet Tunbytorp 
intill Grytavägen. Marken är idag obebyggd och planlagd som allmän 
platsmark, park och plantering, enligt detaljplanen 1980K- P1978/7 780.
Området har en areal på ca 3200 kvm. Områdets placering är vald utifrån 
dess geografiska lämplighet för exploatören med hänsyn till bland annat 
stadens befintliga fiberstråk.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Fastighetsnämnden begär av byggnadsnämnden att detaljplan upprättas för 
del av Västerås 4:46.
2. Markanvisningsavtal avseende del av Västerås 4:46 godkänns.
3. Arrendeavtal avseende del av Västerås 4:46 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§106 Dnr FN 2018/00256-3.3.5

Beslut - Överlåtelse av Slättberga 1 och del av Slättberga 2

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 
avseende Slättberga 1 godkänns.
2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 
avseende del av Slättberga 2 godkänns.

Ärendebeskrivning
Logivst Estate AB (Köparen) har för avsikt att uppfora ett lager om 15 000 
kvm BTA med tillhörande utställningslokal åt Twistshake. Förslag till 
köpeavtal har upprättats.
Ekonomisk kontroll är gjord. Säkerhetskontroll har inte genomförts då 
Logivst Estate ägs av Twisthakes ägare och etablerade e-handelsinvesterare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 
avseende Slättberga 1 godkänns.
2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 
avseende del av Slättberga 2 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sienatur Utdraasbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fastighetsnämnden 2022-04-26

§ 107 Dnr FN 2019/00503-3.3.2

Beslut - Återrapportering - Processkarta över hur nämnden 
arbetar med markanvisningar och överlåtelser samt möjligheten 
att införa återköpsklausul/optionsavtal i kommande köpeavtal

Beslut
1. Återrapportering av uppdrag att återkomma med en processkarta över hur 
nämnden arbetar med markanvisningar och överlåtelser samt vad som gäller 
kring krav och viten kopplade till dessa godkänns och uppdraget avslutas.
2. Återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att till kommande 
köpeavtal infora återköpsklausul/optionsavtal om byggnation inte kommit 
igång inom en viss tid godkänns och uppdraget avslutas.

Ärendebeskrivning
I samband med hanteringen av ärende rörande överlåtelse av fastigheter på 
Malmen i Gäddeholm vid fastighetsnämndens sammanträde 2019-11-26, 
fick direktören i uppdrag att återkomma med en processkarta över hur 
nämnden arbetar med markanvisningar och överlåtelser samt vad som gäller 
kring krav och viten kopplade till dessa. Vid fastighetsnämndens 
sammanträde 2020-06-09, i samband med hanteringen av ärende rörande 
försäljning av Rörelseenergin 1, fick förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att till kommande köpeavtal införa återköpsklausul/optionsavtal 
om byggnation inte kommit igång inom en viss tid. Fastighetsdelegationen 
har under hösten 2021 även gett ett muntligt uppdrag till mark- och 
exploateringsenheten (MEX) att återkomma med förslag på hur villkoren i 
köpeavtalen för småhustomter kan ändras så att dessa hanteras av våra 
köpare på det sätt som är syftet med småhuskön; byggande av bostad för 
eget bruk. Då frågeställningarna i uppdragen går in i varandra önskar 
förvaltningen ta ett helhetsgrepp och redovisa uppdragen gemensamt i 
samma rapport. I samband med detta görs även en översyn av aktuella 
avtalsklausuler.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Återrapportering av uppdrag att återkomma med en processkarta över hur 
nämnden arbetar med markanvisningar och överlåtelser samt vad som gäller 
kring krav och viten kopplade till dessa godkänns och uppdraget avslutas.
2. Återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att till kommande 
köpeavtal införa återköpsklausul/optionsavtal om byggnation inte kommit 
igång inom en viss tid godkänns och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sianatur Utdraasbestvrkande
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§108 Dnr FN 2021/00395-3.3.5

Beslut - Tilldelning i markanvisning av fastigheten Hubbo-Sörby 
9:43, Tillberga, dp 1944

Beslut
1. Tantalos Fastigheter AB tilldelas markanvisningen för Hubbo-Sörby 9:43, 
Tillberga.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
godkänna markanvisnings avtal med Tantalos Fastigheter AB avseende 
bostadsbyggnation på Hubbo-Sörby 9:43, Tillberga.

Jäv
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet.
Justerare
Maria Kesselring (S) utses att justera paragrafen tillsammans med 
ordföranden.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 2021-12-07 att en markanvisningstävling 
skulle genomföras för att utse en byggaktör som ska bygga 50 % 
ägarlägenheter och 50 % hyresrätter inom fastigheten Hubbo-Sörby 9:43 i 
Tillberga. Markanvisningen har varit utlyst på Västerås stads hemsida under 
perioden 2022-02-14 - 2022-03-28.
Markanvisningsområdet, som omfattar hela fastigheten Hubbo-Sörby 9:43, 
är 3880 kvm stort. Den preliminära byggrätten omfattar 25% BYA i två 
våningar, cirka 1950 kvm BTA. Byggrätten är en preliminär bedömning och 
kan komma att ändras under detaljplaneprocessen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Tantalos Fastigheter AB tilldelas markanvisningen för Hubbo-Sörby 9:43, 
Tillberga.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
godkänna markanvisningsavtal med Tantalos Fastigheter AB avseende 
bostadsbyggnation på Hubbo-Sörby 9:43, Tillberga.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§109 Dnr FN 2021/00376-3.3.5

Överläggning - Tilldelning i markanvisning av ägarlägenheter 
inom fastigheten Forstmästaren 1, Malmaberg, dp 1841

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
I enlighet med beslut i fastighetsnämnden annonserande Staden 2022-02-14 
ut markanvisning med syfte att bjuda in marknadens byggaktörer att 
inkomma med bebyggelseförslag för upplåtelseformen ägarlägenheter på 
fastigheten Forstmästaren 1, Malmaberg. Detaljplanen medger ny 
bostadsbebyggelse för 6300 kvm BTA, vilket motsvarar cirka 85 lägenheter. 
Utvärderingen bedömdes utifrån inlämnat markpris. Endast de anbud som 
uppfyllde samtliga förutsättningar skulle jämföras avseende markpris. Sista 
dag att lämna in anbud var 2022-03-21.
Ärendet överläggs inför beslut på ett extrainsatt sammanträde med nämnden 
den 3 maj 2022.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§ 110 Dnr FN 2021/00439-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Ramavtal avseende service av hissar, 
maskindrivna portar och rulltrappor

Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende service av 
portar, hissar, och rulltrappor.

Ärendebeskrivning
Det nuvarande avtalet har löpt ut. Förvaltningen avser därför att handla upp 
ett nytt avtal med en (1) leverantör för respektive servicetyp. Avtalstid ligger 
på 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Ärendet behandlades vid fastighetsnämndens sammanträde den 22 mars 
2022, men återremitterades med motiveringen att förvaltningen behöver 
undersöka frågan om hur man har sett på säkerhetsprövning i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende service av 
portar, hissar, och rulltrappor.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-26

23 (31)

§111 Dnr FN 2022/00147-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Ombyggnad av Sofiaskolan

Beslut
1. Investeringen godkänns.
2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att grundskolenämnden 
godkänner hyresoffert.

Ärendebeskrivning
Elevantalet ökar kontinuerligt på Sofiaskolan och bristen på lokalutrymmen 
är stor. I dagsläget nyttjas personalutrymmen samt gemensamma rum för att 
kunna få plats i de befintliga lokalerna på Hällbyhuset. Vid höstterminen 
2021 har två klasser flyttats till tillfälliga lokaler på Gryta. Eleverna på 
Sofiaskolan har intellektuella funktionsnedsättningar och kräver 
specialanpassad undervisning vilket inte uppfylls i de trånga lokalerna. Detta 
leder till att personalen får fler arbetsskador.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag från 
grundskolenämnden att tillgodose lokalbehovet för Sofiaskolan genom att 
anpassa nya lokaler och utemiljö på f.d. Rösegårdens äldreboende. Skolan 
planeras för ca. 60 elever om en yta på ca. 2600 BTA med tillhörande 
utemiljö.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Investeringen godkänns.
2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att grundskolenämnden 
godkänner hyresoffert.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Grundskolenämnden

Justerandes signatur Utdraasbestvrkande
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§112 Dnr FN 2022/00091-1.3.2

Beslut - Uppföljning av skydd och beredskap

Beslut
Uppföljningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2020 att anta ett program för 
skydd och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument 
för stadens arbete inom skydd och beredskap. Nämnder och styrelser 
ansvarar enligt programmet för att styrdokumentet följs inom respektive 
verksamhet, att skydd- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive 
verksamhet och att arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen.
Kommunstyrelsen följer årligen upp de områden som program för skydd och 
beredskap berör genom en rapport från stadsledningskontoret. 
(Riskhantering, skydd krisberedskap civilt försvar, informationssäkerhet, 
säkerhetsskydd och Rakel kommunikation).
Stadsledningskontoret har inom ramen för uppföljningen skickat en 
uppföljningsmall till nämnder och styrelser för besvarande. Förvaltningen 
har i uppföljningsmallen lämnar svar på de uppföljningsfrågor som ställs 
inom skydd och beredskap. Fastighetsnämnden har sammanfattningsvis en 
god ordning, fungerande rutiner och ett systematiskt arbete med frågor som 
berör skydd och beredskap inom nämndens verksamhet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Uppföljningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes si matur Utdraasbestvrkande
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§113 Dnr FN 2020/00226-3.6.1

Beslut - Medgivande till överlåtelse av samverkansavtal mellan 
Västerås stad och Fridnäs 2:1

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att medge överlåtelse av Samverkansavtal 
mellan Västerås stad och Fridnäs 2:1 AB avseende byggnation och 
förvaltning av skola på del av fastigheten Västerås 2:70 till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.

Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), inkommer med ett 
särskilt yttrande enligt följande:
”Det är beklagligt att S-styrets mycket kritiserade hantering av 
Rocklundaaffären spiller över på detta Fridnäsavtal.”

Ärendebeskrivning
Föreligger inkommen handling från Fridnäs 2:1 AB med begäran om 
medgivande till att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt 
samverkansavtal mellan Västerås stad och Fridnäs 2:1 avseende byggnation 
och förvaltning av skola på del av fastigheten Västerås 2:70 till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.
Samverkansavtalet tecknades den 21 augusti 2020 mellan Västerås stad och 
Fridnäs 2:1 AB med syfte att fullfölja intentionerna i blivande detaljplan, att 
reglera vissa genomförandefrågor, att redovisa Stadens behov av 
skolverksamhet samt att ange de ekonomiska ramarna för det blivande 
hyresförhållandet. Bakgrunden till samverkansavtalet var att köparen i 
samråd med Staden hade kommit överens om att köparen ska bygga och 
förvalta den framtida skolan på del av Västerås 2:7 samt utveckla sitt eget 
område med bostäder på Västerås 2:1. Parterna hade vidare kommit överens 
om att ett hyresavtal ska ingås mellan parterna avseende Stadens förhyrning 
av skolan. För att möjliggöra projektet ska del av Västerås 2:70 överlåtas till 
köparen.

I samverkansavtalet anges att avtalet inte får överlåtas till annan part utan 
Stadens skriftliga medgivande. Köparen äger dock rätt att överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till något av Köparen 
närstående bolag eller någon juridisk enhet som direkt eller indirekt 
kontrollerar eller kontrolleras av köparen, under förutsättning att köparen 
omgående meddelar Staden att en överlåtelse har skett. Bedömningen av 
ärendet är att ägarförhållandena är sådana att skriftligt medgivande krävs.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att medge överlåtelse av Samverkans avtal 
mellan Västerås stad och Fridnäs 2:1 AB avseende byggnation och 
förvaltning av skola på del av fastigheten Västerås 2:70 till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag.

Yrkanden
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sisnatur Utdraesbestvrkande
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§114 Dnr FN 2022/00019-2.4.6

Information - Arbetsmiljöfrågor

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Information om arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på fastighetsnämndens 
sammanträden. Förvaltningen informerar om personalomsättning och 
sjukfrånvaro för kvartal 1.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§115 Dnr FN 2022/00158-2.8.2

Information - Återkoppling från byggherreenkät

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Inför Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021 sammanställer staden 
information från de byggherrar som är verksamma i staden. Byggherrarna får 
besvara hur nöjda de är med stadens hantering av ärenden i olika skeden av 
samhällsbyggnadsprocessen. I enkäten finns även möjlighet att lämna 
fritextsvar till staden vilka redovisas nedan.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Beslut - Tillägg till avtal för befintlig inhyrning av 
Allmogeplatsens Stödboende i fastigheten Allmogekulturen 10

Beslut
1. Nytt tillägg till hyresavtal gällande Allmogeplatsens stödboende i 
fastigheten Allmogekulturen 10, Västerås godkänns.
2. Tillägget gäller under förutsättning att individ- och familjenämnden 
godkänner tilläggshyresofferten.

Ärendebeskrivning
Sedan 1991-01-01 hyr Västerås stad ett boende på Allmogeplatsen 35 B i 
Västerås av Bostad AB Mimer. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar 
12 st bostäder samt personal- och gemensamhetsytor, totalt ca 1 152 m2, 
fördelat på två våningsplan. De förhyrda ytorna är en del av en större 
byggnad. Avtalet är omförhandlat en gång tidigare och det nya avtalet trädde 
i kraft 2020-01-01.
I lokalerna bedriver individ- och familj enämnden sin verksamhet för 
personer med missbruksproblematik.
Bostäderna har självhushåll och hyrs ut externt till personer med 
biståndsbeslut. Boendet har bemanning delar av dygnet.
Bostad AB Mimer har inkommit med förslag på tilläggsavtal för förändring 
av hyran, i övrigt oförändrade villkor.

§ 116 Dnr FN 2022/00168-3.6.3

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Nytt tillägg till hyresavtal gällande Allmogeplatsens stödboende i 
fastigheten Allmogekulturen 10, Västerås godkänns.
2. Tillägget gäller under förutsättning att individ- och familj enämnden 
godkänner tilläggshyresofferten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Individ- och familj enämnden

Utdraasbestyrkande
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§117 Dnr FN 2022/00169-3.6.3

Beslut - Omförhandling av avtal för inhyrning av 
Aluminiumvägen 3 Servicebostad i fastigheten Skultuna-Tibble 
4:7

Beslut
1. Nytt hyresavtal gällande Aluminiumvägen 3 Servicebostad i fastigheten 
Skultuna-Tibble 4:7, Västerås godkänns
2. Hyresavtalet gäller under förutsättning att Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning godkänner hyresofferten.

Ärendebeskrivning
Sedan 1990-10-01 hyr Västerås stad ett boende på Aluminiumvägen 3, 
beläget i Skultuna i Västerås, av Bostad AB Mimer. Avtalet är ett 
blockhyresavtal och omfattar 14 st bostäder samt personal- och 
gemensamhetsytor, totalt ca 941 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 lokalhyresavtal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 
följande förslag till beslut:
1. Nytt hyresavtal gällande Aluminiumvägen 3 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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§118 Dnr FN 2022/00202-3.6.2

Anmälan av nämndinitiativ från (M) och (KD) - Redovisa 
kostnadsläget för fastighetsinvesteringar

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken "Redovisa kostnadsläget för 
fastighetsinvesteringar".

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


