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§104

Dnr NIF 2022/00120-3.6.3

Beslut-Hyresavtal familjecentrum
Beslut
- Nämnden godkänner hyresoffert avseende familj ecentrum-Forskargränd 8
daterat 2022-04-13.
- Nämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektören Lenny Hallgren att
teckna hyresavtal med Tekniska förvaltningen.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Ärendebeskrivning
Det har under tio års tid funnits önskemål och behov av ett familjecentrum
med en central placering i Västerås. Centrum utvidgas för närvarande genom
nybyggnationer på Tegnérområdet och i Kopparlunden. I den växande staden
kommer det centralt placerade familj ecentrumet vända sig till ett mycket
större befolkningsunderlag än i dagsläget.

Frågan har diskuterats med Region Västmanland i flera omgångar.
Svårigheten att hitta lämplig lokal centralt, samt lågt intresse från
vårdcentralerna i centrum har gjort att frågan tidigare inte kunnat tas vidare.
Nu ser familjecentrum stora möjligheter att öka kvalitén för föräldrar såväl i
nuvarande område, samt för boende mer centralt i Västerås.

I dag är Skallbergets familjecentrum det mest centralt placerade i staden. Det
är också den verksamhet som har flest besökare till sin öppna förskola.
Lokalerna på Skallberget delas idag med fritidsgård och fritidsklubb.
Familj ecentrums verksamhet måste på grund av denna samlokalisering vara
förlagd till förmiddagstid vilket ger begränsningar i tillgänglighet och sämre
möjligheter till riktade gruppverksamheter.

Familjecentrum behöver därför egna lokaler, för att kunna öka tillgänglighet
genom längre öppettider för öppna förskolan, samt mer grupp verksamheter
för hela familjecentrum. Genom att finnas i egna lokaler förbättras servicen
för föräldrar i staden.

Familjerådgivningens verksamhet planeras att samlokaliseras med öppen
förskola/familjevägledare i lokalerna i Tegnérlunden. Idag har
familjerådgivningen lokaler som inte är tillgänglighetsanpassade lokaler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lokalen i Tegnérlunden möjliggör samnyttjande av flera ytor såsom personal
och konferensrum etc. Detta är ekonomiskt fördelaktigt samt stärker
samverkan mellan familjecentrum och familjerådgivning.
En flytt till nya lokaler innebär också en ökad kapacitet som mötesplats och
möjlighet att på sikt kunna expandera med Familjerådgivning i en allt
växande stad.

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen har till nämnden för idrott, fritid och
förebyggande lämnat följande förslag till beslut:
- Nämnden godkänner hyresoffert avseende familj ecentrum-Forskargränd 8
daterat 2022-04-13.
- Nämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektören Lenny Hallgren att
teckna hyresavtal med Tekniska förvaltningen.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§105

Dnr NIF 2022/00112-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen
"Våga bry dig" i Västerås stad
Beslut
Kultur-, idrott och fritidsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 20 april
2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-12-09 uppdragit åt Nämnden för idrott, fritid
och förebyggande att yttra sig avseende Motion från (M) om att införa
Helsingborgsmodellen ”Våga bry dig” i Västerås stad.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda snarast efter nämndens
sammanträde.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Kultur-, idrott och fritidsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 20 april
2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§110

Dnr NIF 2022/00026-2.6.1

Beslut-Upphandling Vågholmarna 2-4
Beslut
- Nämnden antar anbud från anbudsgivare två från Skanska Sverige AB med
organisationsnummer 556033-9086 avseende Vågholme 2-4, Del 1, Öster
Mälarstrand - Entreprenad.
- Nämnden ger förvaltningens direktör i uppdrag att teckna
entreprenadkontrakt.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Samuel Stengård (KD)
”Vi Kristdemokrater ser att upphandlingen av utbyggnaden av Vågholmama
2-4 ligger bra i tiden för att stärka Västerås som Mälarstad. Det som
framförts tidigare i nämnden omkring denna utbyggnad är att man i
planeringen och byggnationen tar med yta som gör det möjligt att uppföra ett
funktionellt kallbadhus mot utsidan av pirerna där bad kan ske. För detta
behövs en hårdgjord yta med brygga på utsidan av piren med stegar ned i
vattnet. El vatten och avlopp behöver läggas med ut till ytan i samband med
byggnationen.
Denna lösning skulle innebära ett effektivt nyttjande av resurser där mede
som är uppe för beslut för projektering av utredning av kallbadhus (Dnr KS
2021/00231-7.4.1) kan sparas in och läggas på annan välbehövlig
verksamhet. Samuel Stengård (KD) ”
Ärendebeskrivning
Upphandling avseende Vågholmar, Vågholme 2 till 4, har genomförts. Totalt
har två anbud inkommit.
Den anbudsgivare som har lägsta totalkostnad och uppfyller kvalificeringen
av anbudsgivare och anbud tilldelas uppdraget.
Efter genomförd utvärdering lämnar Kultur- Idrott- och Fritidsförvaltningen
följande förslag till beslut:
- Nämnden antar anbud från anbudsgivare två avseende Vågholmen och
beslutar att teckna avtal med dem.
- Nämnden ger förvaltningens direktör i uppdrag att teckna
entreprenadkontrakt.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till belsut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Upphandlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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