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§1 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

Beslut
Eric Söderberg (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§2 Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Den offentliga delen omfattar ärenden enligt §§ 1-12.

Ärendebeskrivning
Punkten Övriga frågor i kallelsen utgår då inga övriga frågor anmäls.
§§ 23-26 och § 28 ändras från informationsärenden till 
överläggningsärenden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§3 Dnr FN 2021/00001-1.4.2

Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisningarna läggs till handlingarna.

Arendebeskrivning
Delegeringsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:
1. Förteckning över delegeringsbeslut registrerade i fastighetsnämndens 
diarieserie FN under perioden 2020-12-01 till och med 2021-01-19.
2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 
2020-12-01 till och med 2021-01-19.
3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2020-12-01 till 
och med 2020-12-31.
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§4 Dnr FN 2021/00002-1.4.2

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 Utdragsbestvrkande
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§5 Dnr FN 2020/00564-2.6.0

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) - Uppföljning och 
controllerfunktion till upphandlingar

Beslut
Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Reservation
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Eleonore Lundkvists yrkande.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken 
Nämndinitiativ från (M) - Initiativ till fastighetsnämnden angående 
uppföljning och controllerfunktion till upphandlingar föreslagit att ge teknik- 
och fastighetsförvaltningen i uppdrag att inrätta en uppföljnings- och 
controllerfunktion för upphandlingar
Nämndinitiativet har den 8 december 2020 § 296 anmälts till 
fastighetsnämnden för beredning.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet behandlas 
inom ramen för redan pågående ärende.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
nämndinitiativet från Eleonore Lundkvist, dels sitt eget yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden föreslår en beslutsordning där 
yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut och avslår Eleonore Lundkvists yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§6 Dnr FN 2019/00516-3.3.5

Beslut - Åte rrap porte ring - genomföra en uppföljning av en eller 
flera utvalda markanvisningar där husen är färdigbyggda och de 
boende flyttat in

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas med följande 
tillägg:
1. Att rapporten skickas till tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
2. Att rapporten skickas till de boende som fick enkäten och deltog i 
medborgardialogen.

Reservation
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
"Det är mycket positivt att detta genomförts och mottagits positivt hos 
invånarna. Detta behöver ske årligen och som medskick till nästa tillfälle vill 
vi även se fokus på hur de boende upplever arkitekturen. Det är också viktigt 
att synpunkterna tas tillvara i kommande markanvisningar."

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick den 10 december 2019, § 282, i 
uppdrag att genomföra en uppföljning av en eller flera utvalda 
markanvisningar där husen är färdigbyggda och de boende flyttat in.
Den markanvisning som valdes ut var etapp 2 på Öster Mälarstrand, då den 
markanvisningen uppfyller uppdragets syfte då husen är färdigbyggda och de 
boende flyttat in. Etapp 2 har flera upplåtelseformer och ligger mitt i Öster 
Mälarstrand. Markanvisningen för etapp 2 gick ut i december 2010. 
Grundidén i markanvisningen som bygger på aktuell detaljplan är att 
området ska vara en ”uppluckrad” kvartersstad med gröna inslag med grönt 
stråk genomgående samt en bevarad ekdunge. Etappen ska vara en blandning 
av upplåtelseformer, en tredjedel hyresrätter och övriga en blandning mellan 
bostadsrätt och äganderätt. Det finns idag både hyresrätter med tomträtt, 
bostadsrätter och äganderätt (radhus).
Uppdraget att följa upp markanvisningen har genomförts i två delar. Dels 
genom en enkät till boende i etapp 2 på Öster Mälarstrand som omfattar 651 
hushåll, dels en invånardialog i september där boende kom till Pop-up 
parken på Öster Mälarstrand för att framföra synpunkter på sitt område och 
diskutera fördelar och förbättringsåtgärder med tjänstepersoner i Västerås 
stad. Totalt inkom 182 svar på enkäten. Ca 30 personer kom till 
invånardialogen. I två PM redovisas utfallet av dels enkäten, dels 
invånardialogen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar på följande tillägg:
1. Att rapporten skickas till tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
2. Att rapporten skickas till de boende som fick enkäten och deltog i 
medborgardialogen.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag med Eleonore Lundkvists med fleras tillägg, och att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§7 Dnr FN 2015/00148-250

Beslut - Vatten- och avloppsanslutning till Atmosfären 1, Hässlö

Eleonore Lundkvist och Elisabeth Einell, båda (M), deltar inte i beslutet.

Beslut
Direktören får i delegation att teckna upplåtelseavtal avseende vatten- och 
avloppsledning till fastigheten Atmosfären 1.

Jäv
Eric Söderberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Atmosfåren 1 ligger utanför Mälarenergis verksamhetsområde 
för vatten och avlopp och saknar vatten-och avloppsanslutning. Ägaren till 
Atmosfären 1 har inkommit med förslag hur vatten-och avloppsledningen 
kan dras från anvisad anslutningspunkt till Atmosfären 1 över Stadens mark, 
berörande del av Västerås 1:167, del av Hässlö 5:1 samt del av Västerås 
1:219.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Direktören får i delegation att teckna upplåtelseavtal avseende vatten- och 
avloppsledning till fastigheten Atmosfären 1.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), yrkar återremiss med 
motiveringen att en säkerhetsbedömning ska göras. Om återremissyrkandet 
faller deltar inte Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell i beslutet.
Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut, dels 
Eleonore Lundkvists och Elisabeth Unells yrkande om återremiss, dels 
yrkande från Staffan Jansson att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden 
föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden 
godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende förvaltningens förslag och att nämnden beslutar i enlighet med 
detta.
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§8 Dnr FN 2018/00497-10.0.1

Beslut - Revidering av fastighetsnämndens delegationsordning

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna ny delegationsordning för 
fastighetsnämnden med föreslagna revideringar av punkt 2.2.2 och 3.5.

Arendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 2020-03-24 att uppdra till fastighetsdirektören 
att se över delegationsordningen avseende beslut om förlängning av avtal 
och återkomma till nämnden. Överläggning om revidering av 
delegationsordningen skedde på fastighetsdelegationens sammanträde 2020-
12-14.
Förvaltningen återkommer nu med ett förslag där nämnden föreslås 
godkänna ny delegationsordning för fastighetsnämnden med revideringar av 
punkt 2.2.2 och 3.5.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna ny delegationsordning för 
fastighetsnämnden med föreslagna revideringar av punkt 2.2.2 och 3.5.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur 7f Utdragsbestvrkande
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§9 Dnr FN 2020/00285-3.1.2

Information - Status och förväntad tidplan för detaljplaner som 
beställts av fastighetsnämnden

Arendebeskrivning
Förvaltningen fick 2020-06-09 §132 i uppdrag att två gånger per år redovisa 
status och förväntad tidplan för de detaljplaner som fastighetsnämnden 
beställt. Uppdraget bygger på ett nämndinitiativ från (M) med rubriken 
”Uppföljning av beställda detaljplaner”.
Förvaltningen avser att i januari och augusti redovisa status för de av 
fastighetsnämnden ansökta detaljplaner som ännu ej har antagits.

Nämnden tackar för informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§10 Dnr FN 2020/00448-1.4.1

Beslut - Månadsrapport för november 2020

Beslut
Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för november 2020 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Arendebeskrivning
Exploateringsverksamheten redovisar enligt vinstavräkning och redovisas 
per november ett justerat resultat baserat på den senaste helårsprognosen.
Redovisat resultat för perioden +63,4 mnkr vilket är 55,1 mnkr bättre än 
budget.
Fastighetsförvaltningens resultat per november visar + 149,9 mnkr vilket är 
en avvikelse med +144,4 mnkr. Jämförelsestörande poster utgör 121,9 mnkr 
av avvikelsen, varav 95,3 mnkr avser fastighetsförsäljningar och 26,6 mnkr 
försäljning av bostadsrätter.
En förändring har gjorts i helårsprognosen för Fastighetsförvaltningen. Det 
uppskattade resultatet på driften beräknas ge en positiv avvikelse på 4,8 
mnkr mot budget, vilket är bättre än den prognostiserade avvikelsen från 
delår 2, då driften beräknades avvika med -5,5 mnkr.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Fastighetsnämnden tar del av månadsrapporten för november 2020 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrel sen

Utdragsbestvrkande
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§11 Dnr FN 2020/00506-1.4.2

Information - Redovisning av kostnaderna för kommunala 
verksamheter som styrs av lagkrav

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har bifallit en motion från SD, Dnr KS 2019/01706- 
1.4.2, om att redovisa de verksamheter som Västerås stad enligt lag är 
skyldig att driva. Stadens förvaltningar fick i uppdrag att redovisa de 
verksamheter som Västerås stad enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna 
ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå.
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att sammanfatta rapporterna och 
summera budgetposterna för förvaltningarna under respektive lagparagraf.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har rapporterat följande till 
stadsledningskontoret:
Fastighetsnämnden bedriver ingen, för kommuner, obligatorisk verksamhet.
Till ärendet bifogas dels fastighetsnämndens resultaträkning som redovisats 
till stadsledningskontoret samt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse till 
kommunfullmäktige.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandps signatur Utdragsbestyrkande
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§12 Dnr FN 2020/00577-1.4.2

Information - Verksamhetsberättelse 2020

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om verksamhetsberättelsen för 2020 inför beslut 
fastighetsnämnden den 23 februari 2020.

Nämnden tackar för informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§13 Dnr FN 2020/00378-1.4.1

Beslut - Verksamhetsplan 2021
Paragrafen ajourneras mellan kl. 15:09-15:54

Beslut
1. Förslag till verksamhetsplan 2021 godkänns med följande tillägg:
a) Styrkort Kund: Lägg till aktivitet "Översyn av prissättning av 
näringslivsmark"
b) Styrkort Medarbetare: Lägg till aktivitet ”Utveckla 
kompetensförsörjningsplanen så att den svarar mot behoven".
c) Styrkort Ekonomi: Lägg till nyckeltal ”Upphandlingar och ramavtal 
genomförs i god tid så att nytt avtal kan träda ikraft när tidigare avtal löper 
ut.” Mål 100%.
d) Styrkort Ekonomi: Lägg till framgångsfaktorn ”Beakta vid upphandlingar 
och ramavtal att i högre utsträckning möjliggöra för fler och mindre företag 
att lämna anbud.”
e) Styrkort Ekonomi: Lägg till framgångsfaktorn ”Uppföljning i 
fastighetsnämnden av upphandlingar och ramavtal under året enligt beslutat 
upplägg.”
2. Förslag till internkontrollplan 2021 godkänns med tillägget att riskanalys 
ska göras innan upphandlingar som har ett värde av minst 10 miljoner

Reservation
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
reserverar sig mot nämndens beslut att avslå egna yrkanden avseende punkt 
1, 2, 4, 5, 6 och 7 till förmån för bifall till desamma.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen (VP) utgör underlag för planering av verksamhetsåret 
och följs upp under 2021 i två delårsrapporter (30 april och 31 augusti) och i 
år suppföljning (verksamhetsberättelse 2021). Utgångspunkten för VP är 
verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges Årsplan 2021.
Utifrån årsplanen gör nämnden en verksamhetsplan som beskriver nämndens 
verksamhetsplanering för kommande år för att nå fastställda mål och 
uppdrag i årsplanen samt nämndens styrkort och följekort.
Nämndens verksamhetsplan innehåller även en internkontrollplan enligt 
fastställd riktlinje.
Efter överläggning av styrkortet och internkontrollplan i nämnden 2020-11 - 
17 har det gjorts några mindre ändringar i handlingarna. Dessa är

Utdragsbestvrkande
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gulmarkerade och finns på sidorna 12-13 i verksamhetsplanen samt sid 11 i 
bilaga 1, internkontrollplan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Förslag till verksamhetsplan 2021 godkänns.
2. Förslag till internkontrollplan 2021 godkänns.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar på följande tillägg och ändringar:
1. Skrivningarna om Hållbarhetsplan utgår, det räcker med program för 
social hållbarhet och ekologiskt program som redan finns/snart ska antas.
2. Skrivningen om att "invändigt underhåll för skolor prioriteras ner" stryks.
3. Styrkort Kund: Lägg till aktivitet "Översyn av prissättning av 
näringslivsmark"
4. Styrkort Kund: Lägg till aktivitet "Bygga om Persboskolan"
5. Styrkort Kund: Lägg till aktivitet: "Bygga fler gruppbostäder”
6. Styrkort Medarbetare: Lägg till aktivitet "Satsa på karriärtjänster"
7. Styrkort Ekonomi: Lägg till framgångsfaktor "upphandlingar och ramavtal 
ska i högre utsträckning möjliggöra för fler och mindre företag att lämna 
anbud"
8. Internkontrollplan: Lägga till att riskanalys ska göras innan upphandlingar 
som har ett värde av minst 10 miljoner

Ordföranden yrkar enligt följande:
1. Styrkort Medarbetare: Lägg till aktivitet ”Utveckla 
kompetensförsörjningsplanen så att den svarar mot behoven".
2. Styrkort Ekonomi: Lägg till nyckeltal ”Upphandlingar och ramavtal 
genomförs i god tid så att nytt avtal kan träda ikraft när tidigare avtal löper 
ut.” Mål 100%.
3. Styrkort Ekonomi: Lägg till framgångsfaktorn ”Beakta vid upphandlingar 
och ramavtal att i högre utsträckning möjliggöra för fler och mindre företag 
att lämna anbud.”
4. Styrkort Ekonomi: Lägg till framgångsfaktorn ”Uppföljning i 
fastighetsnämnden av upphandlingar och ramavtal under året enligt beslutat 
upplägg.”

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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Ordföranden yrkar vidare avslag på Eleonore Lundkvists med fleras 
yrkanden avseende punkt 1, 2, 4, 5 och 6.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
Eleonore Lundkvists med fleras yrkanden avseende punkt 1, 2, 4, 5 och 6, 
dels bifall från Eleonore Lundkvist med flera, dels sitt eget yrkande om 
avslag på desamma. Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena 
ställs mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att nämnden avslår Eleonore Lundkvist med 
fleras ändringsyrkanden avseende punkt 1, 2, 4, 5, 6.
Ordföranden finner vidare att det finns två förslag på tillägg som ska ställas 
mot varandra, dels Eleonore Lundkvists med fleras yrkande avseende punkt 
7, dels sitt eget yrkande avseende punkt 3. Nämnden godkänner 
beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden 
bifaller ordförandens yrkande avseende punkt 3 och avslår Eleonore 
Lundkvists med fleras yrkande.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende Eleonore Lundkvists med fleras yrkande avseende punkt 3 och 8 
samt sitt eget yrkande avseende punkt 1, 2 och 4 och att nämnden beslutar i 
enlighet med detta.
Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende förvaltningens förslag och att nämnden beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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§14 Dnr FN 2017/00633-3.3.5

Beslut - Avtal Oxbacken Centrum

Beslut
1. Förslag till köpeavtal mellan Staden och Imperia Sandstenen 16 AB 
godkänns.
2.1 de fall Kommunala lantmäterimyndigheten inte skulle godta köpeavtalet 
som underlag till fastighetsreglering får Direktören delegation på att teckna 
överenskommelse om fastighetsreglering med samma förutsättningar som 
köpeavtalet.

Ärendebeskrivning
Detaljplan Dp 1870, Oxbacken Centrum, vann laga kraft 29-10-2020. Planen 
möjliggör ny bostadsbebyggelse samt nya lokaler inom området. Staden och 
Imperia Invest AB tecknade 19-02-2020 ett exploaterings- och 
genomförandeavtal som ger Imperia Invest AB eller annat bolag inom 
Imperia koncernen rätt att förvärva del av fastigheten Västerås 2:9 och del av 
fastigheten Västerås 2:7. En del av markområdet ska regleras in till 
fastigheten Sandstenen 16. Därför har ett förslag till köpeavtal upprättats.
Säkerhetskontroll har inte gjorts då aktören är känd av Staden sedan tidigare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Förslag till köpeavtal mellan Staden och Imperia Sandstenen 16 AB 
godkänns.
2.1 de fall Kommunala lantmäterimyndigheten inte skulle godta köpeavtalet 
som underlag till fastighetsreglering får Direktören delegation på att teckna 
överenskommelse om fastighetsreglering med samma förutsättningar som 
köpeavtalet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§15 Dnr FN 2017/00049-3.3.5

Beslut - Avsiktsförklaring Vedbobacken
Paragrafen ajourneras mellan kl. 15:36-15:52.

Beslut
1. Avsiktsförklaring för Vedbobacken med omkringliggande områden, del av 
Västerås 4:85 samt Västerås 4:86, godkänns.
2. Att så snart som möjligt, senast i mars, presentera de olika 
förutsättningarna juridiskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt för investering 
och upphandling av höjningen av Vedbobacken vid tomträtt, arrende och 
försäljning, samt hur dammbygget ska finansieras.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Vedbobacken vann laga kraft den 30 september 2020. Idag 
drivs Vedbobacken av Vedbobackens ekonomiska förening. 
Fastighetsnämnden har sedan tidigare upplåtit marken åt Kultur, - Idrotts och 
Fritidsnämnden (KIF) och Vedbobackens ekonomiska föreningen har i sin 
tur haft ett koncessionsavtal med KIF om att driva backen. Avtalet förlängs 
varje år och är fardigförhandlat för i år.
Vedbobackens ekonomiska förening vill utveckla Vedbobacken vidare och 
önskar därför teckna en avsiktsförklaring med fastighetsnämnden för att 
säkra de framtida visionerna. Ett förslag till avsiktsförklaring har därför 
tagits fram. Genom avsiktsförklaringen åtar sig Västerås stad att endast föra 
dialog med föreningen intill dess att staden avgjort hur Vedbobackens 
framtid ska se ut.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Avsiktsförklaring för Vedbobacken med omkringliggande områden, del av 
Västerås 4:85 samt Västerås 4:86, godkänns.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) yrkar på följande tillägg:
Att så snart som möjligt, senast i mars, presentera de olika förutsättningarna 
juridiskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt för investering och upphandling 
av höjningen av Vedbobacken vid tomträtt, arrende och försäljning, samt hur 
dammbygget ska finansieras.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag med tillägg av Eleonore Lundkvists yrkande, och att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§16 Dnr FN 2021/00015-2.6.2

Beslut - Ansluta till befintligt SKL Kommentus-avtal avseende 
hyresmoduler

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att ansluta till SKL Kommentus ramavtal för 
Hyresmoduler 2018.

Arendebeskrivning
Nuvarande avtal gällande hyresmoduler för skola och förskola gick ut 2020- 
12-31, och förvaltningen har för avsikt att ansluta till befintligt centralt avtal 
genom SKL Kommentus, och därmed inte göra någon egen upphandling.
Barn- och utbildningsförvaltningen är informerade om att avtalet gått ut. De 
ser ett behov av moduler i augusti, men vet ej placering eller antal.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att ansluta till SKL Kommentus ramavtal för 
Hyresmoduler 2018.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§17 Dnr FN 2018/00529-3.3.2

Beslut - Överenskommelse om tidsförlängning av 
byggnadsskyldighet, Västerås Smältsmeden 1, Bäckby

Beslut
Tilläggsavtal med Hazara Economic Center AB avseende tidsförlängning av 
byggnadsskyldighet på fastigheten Smältsmeden 1 godkänns.

Ärendebeskrivning
Staden och Hazara Economic Center AB ingick 2019-01-18 ett köpeavtal 
gällande fastigheten Smältsmeden 1, där byggnadsskyldigheten reglerades 
till 2 år. Av olika anledningar redovisade nedan har bygglov inte beviljats. 
Köparen har därför arbetat fram ett nytt bebyggelseförslag och behöver en 
tidsförlängning av byggnadsskyldigheten på 1 år, så att prövning av ny 
byggnation kan göras.
Förslag på tilläggsavtal till köpeavtalet har upprättats mellan Staden och 
Hazara Economic Center AB.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Tilläggsavtal med Hazara Economic Center AB avseende tidsförlängning av 
byggnadsskyldighet på fastigheten Smältsmeden 1 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerand^s signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

25 (39)

§18 Dnr FN 2021/00011-3.6.4

Beslut - Ersättning för uteblivna intäkter till hyresgäst på Vallby 
Friluftsmuseum

Beslut
Ersättning för hyreskostnader samt skadestånd motsvarande förlorad intäkt 
ska betalas ut till Systrarna på Gaggeska Gården fram till dess muséet 
öppnar, dock som längst till och den 30 april 2021.

Arendebeskrivning
Den 21/12 2020 valde kommunen att stänga Vallby Friluftsmuseum på 
grund av hårdare restriktioner utfärdade av Sveriges Regering. Beslutet 
gäller preliminärt till och med 24/1 2021. Av detta påverkas vår hyresgäst 
Systrarna på Gaggeska Gården (café). Att hyresgästen inte kan använda sin 
lokal är att betrakta som en brist i hyresförhållandet och utgör grund för 
ersättning enligt 12 kap 11 § JB. Detta innebär fullständig ersättning för 
hyreskostnader samt skadestånd motsvarande förlorad intäkt. Intäkten 
baseras på redovisad intäkt för höst/vintermånad under pandemi.
Frågan har behandlats av stadsjurist tillsammans med stadsledningen som 
godtagit bedömningen kring stadens skyldighet att utge ersättning för bristen 
i hyresrätten, eftersom den är att betrakta som obrukbar. Ersättningen betalas 
från och med 21/12 2020, vilket är det datum då bristen anmäldes.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Ersättning för hyreskostnader samt skadestånd motsvarande förlorad intäkt 
ska betalas ut till Systrarna på Gaggeska Gården fram till dess muséet 
öppnar, dock som längst till och den 30 april 2021.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§19 Dnr FN 2020/00525-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om ny parkeringsnorm 
och revidering av riktlinjer för parkering

Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-01-07 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Jesper Brandberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Jag vill poängtera att det svar som FN avger i det här fallet är ett rent 
tjänstemannasvar. Från majoritetens sida har vi en ambition att under 
mandatperioden höja p-normen, enligt skrivning som vi hösten 2018 
offentliggjort i vårt 140-punktsprogram. Vi avser att inom kort återkomma i 
denna fråga.”
Ärendebeskrivning
Moderaterna har i en motion framfört att riktlinjer för parkering behöver ses 
över, och i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm 
skyndsamt ändras. Även parkeringsprogrammet behöver justeras. Detta med 
anledning av att all byggnation som startar och fortsätter att starta bygger för 
få parkeringsplatser, vilket kommer leda till stora problem särskilt i områden 
där det i efterhand är svårt att ordna parkeringsplatser. Motionen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
- Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där exempelvis 
reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobility - 
managementåtgärder” utgår.
- Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att bilismen ökar 
i takt med att Västerås växer och att detta måste avspeglas i 
stadsplaneringen.
- Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar som 
försvårar för city utgår.
Teknik- och fastighetsförvaltningen under fastighetsnämnden har i skrivelse 
den 7 januari 2021 yttrat sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2021-01-07 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdraesbestyrkande
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Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§20 Dnr FN 2016/00241-250

Beslut - Tidsförlängning av markanvisningsavtal för del av 
Västerås 4:79, Norra Billsta

Beslut
Förslag till överenskommelse 2 om tidsförlängning av markanvisningsavtal 
avseende del av Västerås 4:79, Norra Billsta godkänns.

Jäv
Elisabeth Unell (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Arendebeskrivning
Staden tecknade 2017-03-31 ett markanvisningsavtal med Svenska Hyreshus 
AB med avtalstid om 2 år avseende del av fastigheten Västerås 4:79, Norra 
Billsta. I samband med tecknandet av markanvisningsavtalet begärde 
Fastighetsnämnden detaljplanering av 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 2019-03-31.
Med anledning av att arbetet med att ta fram detaljplanen tagit längre tid än 
beräknat har förvaltningen, i samråd med planarkitekt, tagit fram förslag till 
överenskommelse om tidsförlängning av markanvisningsavtal med 
ytterligare 1 år, dvs fram till 2022-03-31

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Förslag till överenskommelse 2 om tidsförlängning av markanvisningsavtal 
avseende del av Västerås 4:79, Norra Billsta godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdragsbestvrkande
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§21 Dnr FN 2020/00542-3.1.2

Beslut - Samrådsyttrande gällande detaljplan för del av Västerås 
4:79, Norra Billsta, Västerås, Dp 1915

Beslut
Fastighetsnämnden delegerar till fastighetsdelegationen att fatta beslut i 
ärendet.

Jäv
Elisabeth Unell (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar till 
detaljplan för del av Västerås 4:79, Norra Billsta, Dp 1915. Västerås Stad 
äger fastigheten Västerås 4:79 och del av fastigheten är markan visad till 
SHH bostad AB. Planens syfte är att pröva möjligheten till 
bostadsbebyggelse i Norra Billsta. Bostäderna kan enligt detaljplanen 
uppföras i två våningar och utgår från ett presenterat förslag med 37 radhus. 
Ytor för natur och lek inom planområdet ska bevaras och utvecklas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen för fastighetsnämnden har i skrivelse 
daterad den 2020-12-07 yttrat sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet.
2. Förslag till yttrande daterat 2020-12-07 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att fastighetsnämnden delegerar till 
fastighetsdelegationen att fatta beslut i ärendet.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§22 Dnr FN 2020/00533-1.7.1

Beslut - Yttrande över Vatten- och Avloppsutvecklingsplan (VA- 
utvecklingsplan) 2021-2024

Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-01-13 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Mälarenergi har tagit fram en vatten- och avloppsutvecklingsplan som 
beskriver hur vatten- och avloppsplanering ska utföras utanför nuvarande 
verksamhetsområde inom Västerås kommun. Planen beskriver nuläget och 
vilka förutsättningar som finns för VA-utvecklingen inom Västerås 
kommun. Utifrån detta presenteras sedan vilka befintliga områden med 
sammanhållen bebyggelse om minst 20 hushåll/bostäder med enskilt avlopp 
som ska införlivas i verksamhetsområdet. Planen anger även vilka områden 
som ska utredas och bevakas samt vilka områden som inte är aktuella att 
ansluta till verksamhetsområdet. Planen avslutas med en analys som 
beskriver miljökonsekvenser samt sociala och samhällsekonomiska 
konsekvenser som ett genomförande av VA-utvecklingsplanen medför.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 13 januari 
2021 yttrat sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2021-01-13 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§23 Dnr FN 2020/00566-3.3.2

Överläggning - Överlåtelse och försäljning av fastigheten 
Bjurhovda 7

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Bjurhovda 7, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till 
bostadsrättsföreningen Riten.
Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 
endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 
hos oss.
Brf Riten önskar friköpa tomträtten.

Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 1 februari 2021.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§24 Dnr FN 2020/00572-3.3.5

Överläggning - Markanvisning - Västerås Östjädra 1:196

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade den 30 oktober 2020 att förvärva fastigheten 
Västerås Östjädra 1:196 i Dingtuna. Vid samma tillfälle beslutade även 
fastighetsnämnden om att ansöka om ändrad detaljplan för fastigheten hos 
byggnadsnämnden. På fastigheten ska möjligheten att uppföra ett boende för 
äldre prövas. I detta syfte har förvaltningen tagit fram ett underlag för 
markanvisningstävling avseende boende för äldre för att utse den aktör som 
tillsammans med Staden ska utreda möjligheten att bygga ett boende för 
äldre på fastigheten. Förvaltningen föreslår att bifogat underlag för 
markanvisningstävling godkänns.
Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 1 februari 2021.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§25 Dnr FN 2018/00256-3.3.5

Överläggning - Köpeavtal del av Västerås 2:33, Hacksta

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Biototal AB (Köparen) har för avsikt att uppföra en gödselanläggning för 
egen verksamhet. Ett förslag till köpeavtal har därför upprättats.
Ekonomisk bedömning och säkerhetskontroll är gjord. Ledamot som är 
intresserad av att ta del av säkerhetsbedömningen kan kontakta 
förvaltningen.

Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 1 februari 2021.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§26 Dnr FN 2021/00018-3.3.5

Överläggning - Genomförandebeslut avseende fastigheten 
Korsberga 2, Hacksta

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen 1649, för fastigheten Korsberga 2, vann laga kraft 2008-01-10 
och är planlagd för industri och lager. Korsberga 2 är 48 931 kvm och 
obebyggd. Marken är reserverad till 2021-03-31 för ett logistikprojekt åt en 
extern aktör.
Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 1 februari 2021 för
beslut.

Justerandes signatur Utdrassbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fastighetsnämnden 2021-01-26

§27 Dnr FN 1828574-

Information - Prissättning Geodeten, Skälby

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om prissättning på tomter inom kvarteret 
Geodeten, Skälby.

Nämnden tackar för informationen.
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Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§28 Dnr FN 2020/00257-2.6.1

Överläggning - Förnyat anskaffningsbeslut - Återöppnande av 
Fredriksbergsbadet

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att återbygga och 
renovera Fredriksbergsbadet som ligger på fastigheten Tornsvalan 4. 
Fredriksbergsbadet har tidigare blivit drabbat av flera bränder, idag är det 
endast betongplattan och bassängema som står kvar på badområdet.
Projektet omfattar:
- nybyggnation av enplansbyggnad om ca 280 m2 med publika utrymmen, 
teknikutrymmen, kiosk samt personalutrymmen
- renovering av befintliga bassänger
- markarbeten inom planerad tomt om ca 4 200 m2
Produktion är planerad till mars 2021 - mars 2022 med planerad inflyttning i 
slutet av april 2022.1 samband med uppförande av badet upprättas ett 
arrendeavtal mellan Mimer och Västerås Stad på den del av Tornsvalan 4 
som avser badområdet.

Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 1 februari 2021.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

37 (39)

§29 Dnr FN 1824621-

Information - NKI Fastighetsenheten

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om resultatet från en genomförd 
enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen.

Nämnden tackar för informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fastighetsnämnden 2021-01-26

§30 Dnr FN 1828280-

Information - Kv. Förseglet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om bakgrund och nuläge gällande de 
ersättningsanspråk som finns mot staden avseende kvarteret Förseglet.

Nämnden tackar för informationen.
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Utdragsbestvrkande
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§31 Dnr FN 1828575-

Information - Fördjupad beställning EY

Arendebeskrivning
Under hösten genomförde EY på uppdrag av fastighetsnämnden en 
utredning av teknik- och fastighetsförvaltningens fakturahantering och 
avtalsuppföljning gentemot H2M Fastighetsteknik AB. Fastighetsnämnden 
beslutade 2020-11-17, § 245, att en fördjupad analys skulle genomföras av 
de betydande skillnader i fakturavolymer mellan åren under avtalsperioden 
som hade framkommit i utredningen. Ordföranden informerar att presidiet nu 
har beställt uppdraget och att projektplanen kommer att mej las ut till 
nämndens ledamöter.

Nämnden tackar för informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


