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§ 223 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

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

Utdraesbestvrkande
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§224 Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Den offentliga delen omfattar §§ 223-225.

Arendebeskrivning
Nämndinitiativ anmäls enligt § 234.

Följande ärenden i kallelsen utgår:
12. Information - Uppdaterad exploateringskalkyl, Kopparlunden
13. Information - Rutin vid säkerhetsbedömningar

Inga övriga frågor anmäls och därmed utgår punkten.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 225 Dnr FN 2020/00486-3.3.1

Beslut - Förvärv av Västerås Östjädra 1:196
Paragrafen ajourneras kl. 10:25-10:39

Beslut
1. Förslag till köpeavtal avseende fastigheten Östjädra 1:196 godkänns.
2. Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden ändrad detaljplan för 
Östjädra 1:196 för att pröva möjligheten till att uppföra trygghetsboende.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell, Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, samtliga (M), och 
Eric Söderberg (KD) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar möjligheten till fler 
trygghetsboenden i Västerås. Dock är vi kritiska mot att det under 
sammanträdet framkommit att möjligheterna för en privat aktör att få fram 
en detaljplan i tid ses som så pass små att kommunen ser det nödvändigt att 
gå in i projektet. Det är också mycket viktigt att det verkligen byggs 30 
lägenheter så att kommunen inte förlorar pengar på affären.”

Ärendebeskrivning
Fastigheten som föreslås förvärvas ligger i Dingtuna i nära anslutning till 
stationen. Fastigheten omfattas av en detaljplan för centrumändamål från 
1964. Fastigheten omfattar 3 703 kvadratmeter och är bebyggd med en lokal 
som omfattar 791 kvadratmeter uppförd 1967. Köpeskillingen på 3 625 000 
kronor är fastställd genom budgivning där Staden lämnat högsta bud. Inom 
fastigheten ska möjligheten att bygga ett trygghetsboende prövas. I detta 
syfte begärs ändrad detaljplan hos byggnadsnämnden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Förslag till köpeavtal avseende fastigheten Östjädra 1:196 godkänns.
2. Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden ändrad detaljplan för 
Östjädra 1:196 för att pröva möjligheten till att uppföra trygghetsboende.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Utdraesbestvrkande
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§ 226 Dnr FN 2016/00627-3.3.6

Beslut - Avtal avseende Kristiansborgsbadet 1, del av Västerås 
1:36 samt kv. Ryttersborg

Beslut
1. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen befullmäktigas att 
teckna tomträttskontrakt avseende Kristiansborgsbadet 1 med Hemsö om 
kommunfullmäktige beslutar att upplåta Kristiansborgsbadet 1 med tomträtt.
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
2. Kristiansborgsbadet 1 upplåts till Hemsö med tomträtt för ändamålet bad- 
och friskvård och därtill närliggande verksamheter och samtidigt överlåta 
badhusbyggnaden inom samma fastighet till Hemsö.
3. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 
2017, § 457, punkt 1, att sälja Kristiansborgsbadet 1 till badaktör 3, 
Actic/Reiton.
4. Kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 2017, § 457, punkt 2, att 
fastighetsnämnden befullmäktigas att upprätta och besluta om erforderliga 
avtal avseende tomträttsupplåtelse och markanvisning samt att hos 
byggnadsnämnden begära detaljplan för det aktuella området, lämnas 
oförändrad.
5. Två köpeavtal för byggrätter samt ett genomförandeavtal avseende 
fastigheterna Ryttersborg 4-9 och 12 samt del av Västerås 1:36 godkänns.

Särskilda yttranden
Eleonore Lundkvist, Elisabeth Unell och Patrik Lockne, samtliga (M), 
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Moderaterna värnar om att Kristiansborgsbadet bevaras och att allmänheten 
även fortsättningsvis ska ha möjlighet att bada. Att den tidigare uppgörelsen 
med Reiton sprack är beklagligt eftersom det har kostat skattebetalarna 
onödiga pengar och skapat mycket oro kring badets framtid. I fullmäktige 
var alla partier utom V överens om det tidigare affärsupplägget. Efter valet 
ville majoriteten ändra på byggrätternas placering, något vi moderater gick 
med på - under förutsättning att den nya detaljplanen också skyndades på 
enligt en fastställd tidsplan. Någon tidsplan redovisades dock aldrig för den 
nya detaljplanen. Enligt de uppgifter vi tagit del av var detta en bidragande 
orsak till att köparen av badet drog sig ur affären. Nämnden fick inte heller 
ta del av all information förrän det var för sent. Detta gör att vi anser 
majoritetens hantering av ärendet vara klandervärd.”

Utdrassbestvrkande
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Eric Söderberg (KD) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Projektet med utvecklingen av Kristiansborg bygger på motionen 
”Kristiansborgspalatsef ’ som Kristdemokraternas tidigare gruppledare Maria 
Lindelöf författade. Det handlade om att Kristiansborgsbadet byggs ut med 
bostäder, äldreboende, förskola, trädgård m.m. Förslaget presenterades sedan 
som en motion av Västeråsalliansen.
Jag är positivt inställd till den nu föreslagna utvecklingen av badet och 
fastigheten. Min mening är dock att villkoren för investeringar ska vara mer 
flexibla. Det ska t.ex. vara möjligt för de nya aktörerna att avgöra 
bassängens djup och om hopptornet kan användas så länge det är godkänt av 
berörda myndigheter. Det är viktigt att badet kan bedrivas på kommersiella 
villkor och då är det viktigt med flexibla lösningar.”

Ärendebeskrivning
Enligt beslut från kommunfullmäktige den 7 december 2017 ska 
Kristiansborgsbadet säljas till Reiton/Actic. Dock har Reiton valt att avsäga 
sig markanvisningen och en ny aktör har inkommit med en förfrågan på att 
få förvärva Kristiansborgsbadet med tillhörande byggrätter samt kvarteret 
Ryttersborg. Därmed föreslår förvaltningen att nytt beslut fattas om att sälja 
Kristiansborgsbadet till Hemsö. Hemsö har för avsikt att teckna hyresavtal 
med Actic för Kristiansborgsbadet innan beslut i kommunfullmäktige, men 
om detta drar ut på tiden tas en avsiktsförklaring fram mellan parterna innan 
beslut. Elemsö erbjuds förvärv och tomträtt i allt väsentligt på samma villkor 
som tidigare aktör. Förvaltningen har därför upprättat förslag till köpe- och 
genomförandeavtal samt tomträttsavtal som har godkänts av motparten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen befullmäktigas att 
teckna tomträttskontrakt avseende Kristiansborgsbadet 1 med Elemsö om 
kommunfullmäktige beslutar att upplåta Kristiansborgsbadet 1 med tomträtt.
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
2. Kristiansborgsbadet 1 upplåts till Elemsö med tomträtt för ändamålet bad- 
och friskvård och därtill närliggande verksamheter och samtidigt överlåta 
badhusbyggnaden inom samma fastighet till Elemsö.
3. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 
2017, § 457, punkt 1, att sälja Kristiansborgsbadet 1 till badaktör 3, 
Actic/Reiton.

4. Kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 2017, § 457, punkt 2, att 
fastighetsnämnden befullmäktigas att upprätta och besluta om erforderliga 
avtal avseende tomträttsupplåtelse och markanvisning samt att hos 
byggnadsnämnden begära detaljplan för det aktuella området, lämnas 
oförändrad.

Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2020-10-30

9 (21)

5. Två köpeavtal för byggrätter samt ett genomförandeavtal avseende 
fastigheterna Ryttersborg 4-9 och 12 samt del av Västerås 1:36 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 227 Dnr FN 2020/00438-1.7.1

Beslut - Samrådsyttrande - Detaljplan för Vapenrocken 1, 
Viksäng, Dp 1873

Beslut
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet.
2. Förslag till yttrande daterat 2020-09-24 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Reservation
Eleonore Lundkvist och Elisabeh Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
reserverar sig mot nämndens beslut att avslå eget yrkande om tillägg och 
inkommer med en skriftlig motivering:
”Majoriteten bestående av S, L, C och Mp har i sitt 140-punktsprogram 
angivit att p-normen ska höjas. Nu har två år gått och ingenting har hänt med 
löftet. Nu är det dags att gå från ord till handling. Vi anser det därför vara 
nödvändigt att yrka på att ingen reduktion med hänvisning till Mobility 
Management ska tillåtas.”

Särskilda yttranden
Jesper Brandberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Från majoriteten i nämnden vill vi poängtera vikten av att alla aktörer 
behandlas lika. Att, som Moderaterna nu gör, driva att en viss privat 
byggaktör i ett visst projekt inte ska omfattas av de av fullmäktige antagna 
reglerna för p-norm, blir mycket märkligt. Självfallet måste alla aktörer 
kunna räkna med att samma regelverk gäller lika för alla. Om man tycker att 
regelverket är felaktigt så måste regelverket ändras, man kan inte driva att en 
enskild aktör plötsligt inte ska omfattas av det.”
Patrik Lockne (M) inkommer med ett särskilt yttrande i enlighet med 
Eleonore Lundkvists med fleras skriftliga reservation.

Arendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har för yttrande översänt samrådshandlingar till 
detaljplan för Vapenrocken 1, Viksäng, Dp 1873. Planens syfte är att pröva 
möjligheten till komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen inom 
fastigheten Vapenrocken 1. Totalt medger planförslaget ca 170 nya 
lägenheter i flerbostadshus. Det finns stor potential att genom att ersätta 
markparkeringsytor med ny bebyggelse höja kvaliteten och öka tryggheten i 
de gemensamma stadsrummen i planområdet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivning daterad 24 september 
2020 yttrat sig i ärendet.

Utdragsbestvrkande
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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 2020-09-24 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar att yttrandet kompletteras med följande tillägg:
Ingen reduktion av parkeringstalen för mobility management-åtgärder bör 
göras.
Staffan Jansson (S) yrkar avslag på Eleonore Lundkvists med fleras yrkande.

Proposition
Ordföranden firmer inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
tillägg, dels bifall från Eleonore Lundkvist med flera, dels avslag från 
Staffan Jansson. Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena står 
mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Staffan Janssons yrkande och 
avslår Eleonore Lundkvists med fleras yrkande.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende förvaltningens förslag och att nämnden beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestvrkande
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§ 228 Dnr FN 2020/00405-1.7.1

Beslut - Yttrande över prioritering av detaljplaner 2021
Paragrafen ajourneras kl. 11:52-12:12.

Beslut
Förslag till yttrande daterat 2020-10-20 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden med följande tillägg och ändringar:
a) Fastighetsnämnden vill att byggnadsnämnden under 2021 åtar sig 
fastighetsnämndens planbeställningar i den ordning fastighetsnämnden har 
prioriterat dem (med enbart sådana smärre justeringar som kan föranledas av 
byggnadsnämndens interna resursplanering).
b) Angående kapacitetsökningen som är nödvändig hos byggnadsnämnden 
för att ta fram fler detaljplaner anser fastighetsnämnden att om de egna 
resurserna inte räcker till får byggnadsnämnden öka sin bemanning. Detta 
poängterades vid prioriteringsrundan ifjol men ingen större förändring har 
skett.
c) Fastighetsnämndens planbeställningar ska prioriteras enligt följande:
1. Detaljplan för del av Tidö 1:347 (styckebyggartomter)
2. Detaljplan för Östjädra 1:196, Dingtuna (trygghetsboende)
3. Detaljplan för del av Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen
4. Detaljplan för näringslivsändamål på del av fastigheterna Västerås 4:84, 
Lycksta 1:4, Alvesta 3:270 m fl, norr om Tunbytorp
5. Detaljplan för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng 
(Mälarenergi)
6. Detaljplan för del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3 (ambulans)
7. Detaljplan för del av Västerås 3:69 (Kungsleden, logistikändamål)
8. Detaljplan för del av Alvesta 3:270 och del av Lycksta 1:4, Västerås 
(Hökåsen, Bostäder, förskola) samt detaljplan för Alvesta 2:7 och del av 
Alvesta 3:270, Västerås (Hökåsen, förskola)
9. Detaljplan för Hubbo-Kvistberga 2:1 m.fl., Tillberga, Västerås
10. Ytterligare detaljplan, till exempel serviceort (ej beställd än)
11. Detaljplan för Västerås 2:4 m.fl., Hamnen, Västerås 
(verksamheter/silo+magasin)
12. Detaljplan för Västerås 4:30 och 4:31 (Hovdestalund. Permanenta 
bostadsmoduler, IFF)
13. Del av Västerås 1:201, Hotell, Magnolia

Utdragsbestyrkande

12 (21)



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-30

13 (21)

Jäv
Maria Kesselring (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Reservation
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
reserverar sig mot nämndens beslut att avslå Eleonore Lundkvists yrkande 
avseende b och c, till förmån för bifall till desamma.

Särskilt yttrande
Jesper Brandberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Majoriteten vill poängera att vi kommer att se till att fler detaljplaner 
kommer att kunna genomföras under 2021, än vad BN hittills planerat för. 
Därmed kommer samtliga de 13 planer som vårt yrkande omfattar att kunna 
igångsättas, även planerna för ambulansstation och särskilda boenden för 
IFN:s målgrupp.”
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt remisshandling för prioritering 
av detaljplaner 2021. En prioriteringslista för 2021 har tagits fram för att 
förankra i staden vilka 14 projekt som ska prövas för planuppdrag under året. 
I urvalet med 23 projekt finns både stadens projekt och privata projekt med 
målet att skapa en hållbar utveckling för framtiden. Staden har 10 av de 14 
platserna med detaljplaner som bedöms kunna sättas igång under kommande 
år.
De 10 detaljplaner som bedöms ha högst prioritet för planläggning på 
stadens mark under 2021 täcker in angelägna ändamål för bostäder, 
förskolor, samhällsviktiga verksamheter och näringslivsområden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-10-20 yttrat 
sig i ärendet.

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

Förslag till yttrande daterat 2020-10-20 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Jesper Brandberg (L) yrkar enligt följande:
a) Fastighetsnämnden vill att byggnadsnämnden under 2021 åtar sig 
fastighetsnämndens planbeställningar i den ordning fastighetsnämnden har 
prioriterat dem (med enbart sådana smärre justeringar som kan föranledas av 
byggnadsnämndens interna resursplanering).
b) Fastighetsnämndens planbeställningar ska prioriteras enligt följande:

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD 
Fastig hetsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2020-10-30

14 (21)

1. Detaljplan för del av Tidö 1:347 (styckebyggartomter)
2. Detaljplan för Östjädra 1:196, Dingtuna (trygghetsboende)
3. Detaljplan för del av Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen
4. Detaljplan för näringslivsändamål på del av fastigheterna Västerås 4:84, 
Lycksta 1:4, Alvesta 3:270 m fl, norr om Tunbytorp
5. Detaljplan för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng 
(Mälarenergi)
6. Detaljplan för del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3 (ambulans)
7. Detaljplan för del av Västerås 3:69 (Kungsleden, logistikändamål)
8. Detaljplan för del av Alvesta 3:270 och del av Lycksta 1:4, Västerås 
(Hökåsen, Bostäder, förskola) samt detaljplan för Alvesta 2:7 och del av 
Alvesta 3:270, Västerås (Hökåsen, förskola)
9. Detaljplan för Hubbo-Kvistberga 2:1 m.fl., Tillberga, Västerås
10. Ytterligare detaljplan, till exempel serviceort (ej beställd än)
11. Detaljplan för Västerås 2:4 m.fl., Hamnen, Västerås 
(verksamheter/silo+magasin)
12. Detaljplan för Västerås 4:30 och 4:31 (Hovdestalund. Permanenta 
bostadsmoduler, IFF)
13. Del av Västerås 1:201, Hotell, Magnolia

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till Jesper Brandbergs yrkanden.

Eleonore Lundkvist (M) yrkar enligt följande:
a) Angående kapacitetsökningen som är nödvändig hos byggnadsnämnden 
för att ta fram fler detaljplaner anser fastighetsnämnden att om de egna 
resurserna inte räcker till får byggnadsnämnden öka sin bemanning. Detta 
poängterades vid prioriteringsrundan ifjol men ingen större förändring har 
skett.
b) Fastighetsnämnden anser därför att samtliga ansökningar från 
fastighetsnämnden ska kunna sättas igång under 2021.
c) Fastighetsnämndens planbeställningar ska prioriteras enligt följande:
1. Detaljplan för del av Tidö 1:347 (styckebyggartomter)
2. Detaljplan för Östjädra 1:196, Dingtuna (trygghetsboende)
3. Detaljplan för näringslivsändamål på del av fastigheterna Västerås 4:84, 
Lycksta 1:4, Alvesta 3:270 m fl, norr om Tunbytorp
4. Detaljplan för del av Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen

Justeraades signatur Utdragsbestyrkande
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5. Detaljplan för Västerås 4:30 och 4:31 (Hovdestalund. Permanenta 
bostadsmoduler, IFF)
6. Detaljplan för del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3 (ambulans)
7. Detaljplan för del av Västerås 3:69 (Kungsleden, logistikändamål)
8. Detaljplan för del av Alvesta 3:270 och del av Lycksta 1:4, Västerås 
(Hökåsen, Bostäder, förskola) samt detaljplan för Alvesta 2:7 och del av 
Alvesta 3:270, Västerås (Hökåsen, förskola)
9. Detaljplan för Hubbo-Kvistberga 2:1 m.fl., Tillberga, Västerås
10. Ytterligare detaljplan, till exempel serviceort (ej beställd än)
11. Detaljplan för Västerås 2:4 m.fl., Hamnen, Västerås 
(verksamheter/silo+magasin)
12. Detaljplan för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng 
(Mälarenergi)
13. Del av Västerås 1:201, Hotell, Magnolia

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns tre förslag gällande tillägg, 
Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt a samt Eleonore Lundkvists 
yrkande avseende punkt a och b. Ordföranden föreslår en beslutsordning där 
nämnden tar ställning till vart och ett av yrkandena. Nämnden godkänner 
beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden firmer att nämnden 
bifaller punkt a i Jesper Brandbergs och Eleonore Lundkvists respektive 
yrkande och avslår Eleonore Lundkvists yrkande avseende punkt b.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut avseende 
prioriteringsordning, dels punkt b i Jesper Brandbergs yrkande, dels punkt c i 
Eleonore Lundkvists yrkande. Ordföranden föreslår en beslutsordning där 
yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Jesper 
Brandbergs yrkande.
Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende förvaltningens förslag och att nämnden beslutar i enlighet med 
detta.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes sismatur Utdragsbestvrkande

15 (21)



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fastighetsnämnden 2020-10-30

§ 229 Dnr FN 2020/00279-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Ramavtal för glasmästeriarbeten

Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
glasmästeriarbeten.

Arendebeskrivning
Avtalstiden 2 år samt förlängning 1 + 1 år för nuvarande ramavtal gällande 
glasmästeriarbeten löper ut 2020-12-31 och ett nytt ramavtal behöver 
tecknas.
Glasmästeriarbeten inom Västerås stad är uppdelade i två områden, med 
Svartån som gränsdragning.
Uppdraget innebär att under avtalstiden utföra de felanmälningar samt 
kontrakt som beställaren har behov av under kontraktstiden. Förvaltningen 
har för avsikt att upphandla ett ramavtal med tre leverantörer. De två 
leverantörerna som placerar sig som nummer ett och två i utvärderingen 
kommer att dela på Västerås, med gränsdragning via Svartån, där vinnaren i 
upphandlingen först får välja den östra eller västra sidan om Svartån. Den 
som blir nummer två blir tilldelad det andra området. Den leverantör som 
placerar sig som nummer tre i utvärderingen kommer att hanteras som ”rang 
två” på båda områdena.
Förvaltningen avser att upphandla ett nytt ramavtal som tecknas med tre 
entreprenörer, avtalstid 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 
glasmästeriarbeten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§230 Dnr FN 2020/00282-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Ramavtal avseende mark- och 
anläggningsarbeten

Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras gällande mark- och 
anläggningsarbeten.

Ärendebeskrivning
Avtalstiden 2 år samt förlängning 1 + 1 år för nuvarande ramavtal gällande 
mark och anläggningsarbete löper ut 2020-12-31 och nytt ramavtal behöver 
tecknas.
Uppdraget i ramavtalet innebär att under avtalstiden utföra de kontrakt som 
beställaren har behov av gällande mark och anläggning. I arbetet 
förekommer även rivningsarbeten.
Förvaltningen avser att upphandla ett nytt ramavtal som tecknas med tre 
leverantörer, avtalstid 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 gällande mark- och 
anläggningsarbeten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§231 Dnr FN 2020/00443-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Ramavtal för besiktningstjänster

Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
besiktningstj änster.

Ärendebeskrivning
Gällande ramavtal för besiktningstjänster går ut 2020-12-06 med möjlighet 
till förlängning 1+1 år. Förvaltningen har inte för avsikt att förlänga gällande 
avtal, då nuvarande leverantör inte har uppfyllt Västerås stads målsättningar 
i upphandlingen när det gäller återkoppling, lösningsorientering samt rutiner.
Uppdraget innebär att under avtalstiden utföra de besiktningar som 
beställaren har behov av inom besiktning vid om- och nybyggnationer. 
Ramavtalet omfattar totalt tio olika besiktningsdiscipliner.
Förvaltningen avser att upphandla ett nytt ramavtal med tre leverantörer, 
avtalstid 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 
besiktningstj änster.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes Utdragsbestvrkande
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§ 232 Dnr FN 2020/00234-2.6.2

Förnyat anskaffningsbeslut - Anpassning av magasin 39, 
Västerås Hamn

Beslut
1. Investeringen godkänns.
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna erforderliga avtal.

Arendebeskrivning
I tidigare beslut med diarienummer 2020/00234 fattades beslut om att 
genomföra av Mälarhamnar AB önskade investering:
Rivning av 1200 kvm uttjänt del av magasinet, samt återuppbyggnad av ny 
gavel på bevarad del om ca 600 kvm.
Kostnadsberäkningarna för investeringen gjordes utifrån projekterade 
handlingar av upphandlade konsulter med erfarenhetsmässigt goda 
kunskaper om rådande marknadsförhållande.
Efter beslutet har dolda skador upptäckts och magasinets port havererat. 
Detta sammantaget gör att investeringsbehovet har ökat. Detta medför att ett 
förnyat anskaffningsbeslut behöver fattas.
Investeringen följer vad som framgår av utvecklingsplan - en vägledning - 
för hamnen.
Mälarhamnar AB har undertecknat ny hyresoffert för investeringen som 
ligger till grund för hyrestillägg enligt vad som framgår av Flyresavtal 
mellan Staden och Mälarhamnar AB.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Investeringen godkänns.
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna erforderliga avtal.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Mälarhamnar
Controller fastighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§233 Dnr FN 2019/00237-3.6.2

Förnyat anskaffningsbeslut - Temporär gate och nytt magasin

Beslut
1. Investeringen godkänns.
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna erforderliga avtal.

Arendebeskrivning
I tidigare beslut med diarienummer 2019/00237 fattades beslut om att 
genomföra av Mälarhamnar AB önskade investeringar:

En ny magasinsbyggnad med en sammanlagd area på 2160 kvm.
En ny temporär gate med en sammanlagd area 54 kvm.

På grund av ökade kostnader inom investeringen så behöver ett förnyat 
anskaffningsbeslut fattas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Investeringen godkänns.
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna erforderliga avtal.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Mälarhamnar AB

Justerarfdes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 234 Dnr FN 2020/00479-3.3.2

Anmälan av nämndinitiativ från (M) - Ta upp frågan om köp av 
fastighet till prövning i nämnden

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), anmäler ett 
nämndinitiativ med rubriken ”Ta upp frågan om köp av fastighet till 
prövning i nämnden”.

Utdraesbestvrkande
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