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§192 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

Beslut
Elisabeth Unell (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justerandes simptur U tdragsbestyrkande
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Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. Den offentliga delen omfattar ärenden enligt §§ 192-201.

3. Karder Saeed Foad och Frida Virenius beviljas rätt att närvara under hela 
sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls och därmed utgår punkten.

§ 193 Dnr FN 1809730-

Utdraasbestvrkande
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§194 Dnr FN 2021/00001-1.4.2

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 2021-06-10 till och med 2021-08-17.

2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 
2021 -06-11 till och med 2021 -08-17.

3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2021-06-01 till 
och med 2021 -07-31.

Justerandes sianatur Utdraesbestyrkande
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§195 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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§ 196 Dnr FN 2021/00230-3.6.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) - Gör Rådhuset 
mer tillgängligt för Västeråsarna

Beslut
1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ 
användning av Rådhuset i syfte att göra Rådhuset mer tillgängligt och 
publikt för Västeråsarna.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
har i ett nämndinitiativ med rubriken "Gör Rådhuset mer tillgängligt för 
Västeråsarna" föreslagit att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda 
alternativ användning av Rådhuset i syfte att göra Rådhuset mer tillgängligt 
och publikt för Västeråsarna. Det kan handla om att exempelvis titta på 
möjligheten att skapa uthymingslokaler för föreningslivet eller hyra ut till 
entreprenör som har kreativa idéer för hur Rådhuset kan användas för att 
komplettera Citys utbud av verksamheter.

Nämndinitiativet har den 16 juni 2021, § 191, anmälts till fastighetsnämnden 
för beredning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet bifalls.

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

1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ 
användning av Rådhuset i syfte att göra Rådhuset mer tillgängligt och 
publikt för Västeråsarna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdraesbestvrkande
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§ 197 Dnr FN 2020/00285-3.1.2

Information - Status och förväntad tidplan för de detaljplaner 
som fastighetsnämnden beställt

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
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. 
Redovisning har efter avrapportering i fastighetsnämnden i januari nu även 
kompletterats med en redovisning av ansökta detaljplaner på planpriolistan 
för 2021 där utredningar krävs av fastighetsnämnden innan planuppdrag kan 
ges, samt status för dessa.

Justerandes signatur Å Utdraesbestyrkande■^f | V | |
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Information - Uppföljning praktikplatser

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att förvaltningen ska återkomma 
med ett skriftligt underlag i ärendet.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av hur fastighetsnämnden arbetar kring praktikanter inom de 
ramavtal och upphandlingskontrakt som nämnden har är en återkommande 
punkt på nämndens ärendelista.

Yrkanden
Ordföranden yrkar återremiss med motiveringen att förvaltningen ska 
återkomma med ett skriftligt underlag i ärendet.

§ 198 Dnr FN 2017/00052-1.4.2

Utdraesbestvrkande
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§199 Dnr FN 2020/00468-3.3.5

Beslut - Förlängning av markanvisningsavtal avseende del av 
Västerås 3:24 m fl, Bjurhovda

Beslut
1. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
förlänga markanvisningsavtalet med K2A till och med den 31 december 
2021.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Staden har tagit fram en ny detaljplan för del av Västerås 3:24 m fl i 
Bjurhovda. Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2019. 
Fastighetsnämnden beslutade den 17 november 2020 att genomföra en 
markanvisningstävling för området och den 1 februari 2021 utsågs K2A som 
vinnare. Ett markanvisningsavtal har därefter tecknats mellan parterna som 
löper ut den 31 augusti 2021. Under våren har K2A arbetat med att ta fram 
bygglovhandlingar som ska ligga till grund för köpeavtalet som ska tecknas 
mellan parterna när bygglovet vunnit laga kraft. Ansökan om bygglov 
skickades till byggnadsnämnden den 25 april. Processen har dragit ut på 
tiden på grund av omständigheter som exploatören inte kunnat råda över och 
markanvisningsavtalet föreslås därför förlängas.

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

1. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
förlänga markanvisningsavtalet med K2A till och med den 31 december 
2021.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
K2A

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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Beslut - Försäljning av fastigheten Kranbalken 2, norra Erikslund

Beslut
Fastighetsnämnden delegerar till teknik- och fastighetsförvaltningens 
direktör att teckna köpeavtal i enlighet med avtalsförslag med dotterbolag till 
EgenLokal i Sverige AB för fastigheten Kranbalken 2.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Kranbalken 2 är belägen på norra Erikslund. Fastigheten är ca 
10 000 kvm stor och planlagd för verksamhetsändamål.

Fastigheten har varit ute på marknaden genom anlitad mäklare. En sluten 
budgivningsprocess har skett. Totalt inkom sex olika anbud. Prisnivån i 
buden låg mellan 448 och 700 kr/kvm. Anbuden gällde etableringar av olika 
typer av verksamheter, t ex produktion, handel och lager. EgenLokal i 
Sverige AB lämnade det högsta budet, 700 kr/kvm. De avser att bebygga 
fastigheten med verksamhetslokaler för småföretagare.

Ekonomisk bedömning och säkerhetsbedömning av företaget har genomförts 
och resultatet har varit tillfredsställande.

§ 200 Dnr FN 2021/00252-3.3.2

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

Fastighetsnämnden delegerar till teknik- och fastighetsförvaltningens 
direktör att teckna köpeavtal i enlighet med avtalsförslag med dotterbolag till 
EgenLokal i Sverige AB för fastigheten Kranbalken 2.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdraasbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fastighetsnämnden 2021-08-24

§201 Dnr FN 2018/00071-1.7.1

Beslut - Markanvisningsavtal för del av fastigheten Froby 4:1 m 
fl

Beslut
Förslag till markanvisningsavtal avseende del av Froby 4:1 m fl godkänns.

Ärendebeskrivning
Markanvisningsavtalet gäller ett markområde om 10 000 till 20 000 kvm 
inom en pågående detaljplan på Erikslund (dp 1927). Planområdet är beläget 
norr om Västerledsmotet. Detta område är utpekat som ett framtida 
verksamhetsområde. Köpeskillingen eller avgäldsunderlaget ska motsvara ett 
marknadsmässigt pris.

Avans Maskintillbehör AB avser uppfora nya byggnader för försäljning och 
verkstad för maskindelar. Företaget har sedan tidigare verksamhet i regionen 
och bedriver idag sin verksamhet i Kopparlunden. Företaget vill möjliggöra 
för en expansion av denna verksamhet.

Ekonomisk bedömning och säkerhetsbedömning av företaget har genomförts 
och resultatet har varit tillfredsställande.

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

Förslag till markanvisningsavtal avseende del av Froby 4:1 m fl godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justera Utdraasbestvrkande

13(23)
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§ 202 Dnr FN 2020/00465-3.3.5

Information - Avsiktsförklaring gällande del av Slättberga 2 m.m.

Beslut
Information förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har efterfrågat en uppföljning gällande den 
avsiktsförklaring som beslutades under sammanträdet 2020-10-13. En 
kortare redogörelse återfinns som del av beslutsmotiveringen.

Utdraasbestyrkande
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Information - Status markanvisning Iggeby Gärde

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Skriftlig information har skickats ut till nämnden.

§ 203 Dnr FN 2016/00232-251

Utdraesbestvrkande
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§204 Dnr FN 2020/00111-3.6.4

Beslut - Hyresreduktion till utsatta branscher

Beslut
1. Fastighetsnämnden beslutar om 50%-ig hyresreduktion, vilket innebär en 
kostnad på ca 3,6 miljoner kronor. Detta beslut gäller under förutsättning att 
kommunstyrelsen skjuter till medel för detta.

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att samordna 
hyresreduktionen för kommunalförbunden mellan kommun och region 
utifrån andelstalen i respektive förbund.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade om en ny period med statligt stöd när vissa 
lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet) för 
perioden 1 april till 30 september. Anledningen är de fortsatt restriktionerna 
på grund av Covid 19-pandemin.

Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all 
information, samt uppföljning av stödet. Hyresvärdar som gett rabatt på 
lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av Covid 19-pandemin 
kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan 
sökas via Boverkets e-tjänst och sista datum för ansökan planeras bli den 30 
september. Enskilda hyresgästen behöver inte påvisa att det har fått 
allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Överenskommelse måste vara tecknad senast den 31 augusti 2021 och 
ansökan för att söka är öppen till och med den 30 september 2021.

Stödet ges så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster 
under perioden 1 april till 30 september 2021 ges kompensation med upp till 
50 procent av den nedsatta fasta hyran. Detta kan innebära att hyresgästen 
blir hyresbefriad för aktuell period.

Beslutet innebär en ökad kostnad för fastighetsnämnden men totalt sett en 
minskad kostnad för staden inklusive berörda kommunalförbund/bolag på 
grund av tillkommande statliga bidrag. Kostnaden för fastighetsnämnden blir 
ca 3,6 miljoner kronor, varav ca 2,5 miljoner avser 
kommunalförbunden/kommunägda bolag.

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

1. Fastighetsnämnden beslutar om 50%-ig hyresreduktion, vilket innebär en 
kostnad på ca 3,6 miljoner kronor. Detta beslut gäller under förutsättning att 
kommunstyrelsen skjuter till medel för detta.

Justerapdes sienatur Utdraesbestvrkande
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2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att samordna 
hyresreduktionen för kommunalförbunden mellan kommun och region 
utifrån andelstalen i respektive förbund.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdraesbestyrkande
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§205 Dnr FN 2021/00171-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Bostadsinformation och förmedling 
studentbostäder

Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
bostadsinformation och förmedling studentbostäder.

Ärendebeskrivning
Uppdraget innebär att under avtalstiden tillgodose stadens löpande behov av 
bostadsinfonnation, studerandebostäder, bostadssociala frågor, 
trygghetslägenheter samt tomt- och småhuskön.

I uppdraget ingår bland annat en kartfunktion som visar pågående och 
kommande nyproduktioner av bostäder i Västerås.

Förvaltningen avser at upphandla ett ramavtal som tecknas med en 
entreprenör. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.

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

Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
bostadsinformation och förmedling studentbostäder.

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

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 206 Dnr FN 2021/00249-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Anläggningsentreprenad Sätra dp 1

Beslut
1. Investeringen godkänns.

2. Beslutet gäller under förutsättning att Dp 1913 vinner laga kraft.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
För att behålla en fortsatt hög ambition om en snabb process jobbar Västerås 
Stad med parallella arbetsprocesser. Den första detaljplanen, Sätra etapp 1 
(Dp 1913), har antagits av byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige (§ 
217 Dnr KS 2021/00476-3.1.2) för den norra delen av området. Detaljplanen 
har dock blivit överklagad och besked avseende överklagan inväntas från 
mark- och miljödomstolen.

Målsättningen är att gå ut med upphandling av anläggningsentreprenaden för 
infrastrukturen i Sätra innan detaljplanen vunnit laga kraft. Detta förslag till 
anskaffningsbeslut baseras därför på projektets exploateringsbudget och 
framtagen projektering, och inte ett formellt genomförandebeslut. Beslut om 
genomförande planeras till senare då ett genomförandebeslut inte kan 
fastställas förrän detaljplanen vunnit laga kraft. Anskaffningsbeslutet innebär 
att förvaltningen kan annonsera upphandling av anläggningsentreprenad 
inom Sätra Dpi samt delar av erforderlig infrastruktur inom Dp2.

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

1. Investeringen godkänns.

2. Beslutet gäller under förutsättning att Dp 1913 vinner laga kraft.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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§ 207 Dnr FN 2020/00144-3.3.5

Beslut - Granskningsyttrande över detaljplan för Ångpannan 12 
m. fl., Kungsängen, Västerås, Dp 1924

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

2. Förslag till yttrande daterat 2021-08-05 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på vikten av att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal är tecknat för säkerställande 
av stadens intressen i genomförandefasen.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt granskningshandlingar för 
detaljplan gällande Västerås nya polishus, Dp 1924.

Planens syfte är att möjliggöra utveckling av nytt polishus med häkte. 
Detaljplanen är en del av projekt Mälarporten där planprogram med 
angränsande detaljplanering kommer att ske framöver. Staden äger en av 
fastigheterna inom planområdet (Ångpannan 10) vilket gör att 
fastighetsöverlåtelse är en förutsättning för planens genomförande.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2021-08-05 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 
granskningen.

2. Förslag till yttrande daterat 2021-08-05 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på vikten av att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal är tecknat för säkerställande 
av stadens intressen i genomförandefasen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdraesbestvrkande
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§208 Dnr FN 2015/00150-250

Information - Byggnadsskyldighet Stadsträdgården 4

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen Fågelvik, Dp 1710, vann laga kraft 2014. Genom 
markanvisning förvärvade OBOS Kämhern fastigheten Stadsträdgården 4 i 
enlighet med signerat köpe- och genomförandeavtal daterat 2019-10-22. 
Inom fastigheten pågår byggnation av ett flerbostadshus med 26 
hyreslägenheter.

Förvaltningen ger en lägesuppdatering och informerar om den fortsatta 
beredningen av ärendet.

.lusterändes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 209 Dnr FN 2020/00581-2.5.6

Beslut - Återrapportering - Utredning avseende återkravsrätt

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

2. Uppdraget avslutas.

3. Förvaltningen ska föra en dialog med H2M med anledning av Ernst & 
Youngs utredning.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 2020-12-08, § 274, att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med upphandlad juristfirma, se över möjligheten att 
begära återbetalning av de pengar som felaktigt fakturerats staden från H2M. 
Detta baserat på de utredningar som på nämndens uppdrag genomförts, och 
genomförs, av E&Y i ärendet.

Utredning avseende återkravsrätt har beställts genom avrop från Västerås 
stads kontrakt med Hellströms advokatbyrå KB, Kontrakt avseende Juridiska 
tjänster inom vissa rättsområden till Västerås stad. Hellströms Advokatbyrå 
har levererat utredning daterad 2021-06-11.

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

1. Rapporten läggs till handlingarna.

2. Uppdraget avslutas.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), yrkar på följande tillägg:

Förvaltningen ska föra en dialog med H2M med anledning av Ernst & 
Youngs utredning.

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

U tdraasbestvrkande
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§ 210 Dnr FN 2018/00256-3.3.5

Beslut - Förlängning av delegation att teckna avtal om 
försäljning

Beslut
Fastighetsdirektören får i delegation att teckna avtal om försäljning av 
Korsberga 3 till Valena Produktion AB, samt att teckna avtal om försäljning 
av annan mark till Svenska Närko AB. Delegeringen i ärendet gäller till och 
med 2021-08-24.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 2021-06-15 att Fastighetsdirektören får i 
delegation att teckna avtal om försäljning av Korsberga 3 till Valena 
Produktion AB, samt att teckna avtal om försäljning av annan mark till 
Svenska Närko AB. Delegeringen i ärendet gäller till och med 2021-08-24.

Avtal avses tecknas med Valena Produktion AB senast 2021-08-24. 
Avtalstecknande med Svenska Närko AB hade också kunnat ske innan 2021- 
08-24, men pga förändrade förutsättningar för staden kring tilltänkt 
markområde har staden behövt växla erbjudet markområde mot ett annat. 
Detta gör att tiden för fastighetsnämndens delegation behöver förlängas. 
Förvaltningen föreslår att tiden förlängs till 2021-11-30.

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

Fastighetsdirektören får i delegation att teckna avtal om försäljning av 
Korsberga 3 till Valena Produktion AB, samt att teckna avtal om försäljning 
av annan mark till Svenska Närko AB. Delegeringen i ärendet gäller till och 
med 2021-08-24.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdrassbestvrkande
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