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§ 144 Dnr FN 2020/00224-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Projektering av infrastruktur, Sätra 

Beslut 
1. Kostnaden för projekteringen godkänns. 
2. Projektering ska inkludera förprojektering av Norrleden som 2+2-väg på 
den sträcka där nämnden har begärt detaljplan.   
3. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna erforderliga avtal. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

Ärendebeskrivning 
Under årsskiftet 2018–2019 var ett förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP 
68) för Sätra, med tillhörande hållbarhetsbedömning, utsänd på samråd. 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2019 att sända ut förslaget till 
FÖP 68 för Sätra på utställning. Kommunfullmäktige antog FÖP 68 för Sätra 
den 7 maj 2020.  
För att behålla en fortsatt hög ambition om en snabb process jobbar Västerås 
Stad med parallella arbetsprocesser. Mot bakgrund av detta har den första 
detaljplanen, av förslagsvis två detaljplaner för Sätra, påbörjats och fått 
planuppdrag hos byggnadsnämnden (§ 73 Dnr BN 2019/00186-3.1.2) för 
den norra delen av området.  
Målsättningen är att gå ut med upphandling för projekteringen av 
infrastrukturen i Sätra innan detaljplanen blivit antagen. Av denna anledning 
baseras förevarande förslag till anskaffningsbeslut på projektets 
exploateringsbudget och inte ett formellt genomförandebeslut. Beslut om 
genomförande planeras till senare då ett genomförandebeslut inte kan 
fastställas förrän detaljplanen vunnit laga kraft.    
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
1. Kostnaden för projekteringen godkänns. 
2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna erforderliga avtal. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

Yrkanden 
Elisabeth Unell och Anders Ohlsson, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar på följande tillägg:  
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Att projektering ska inkludera förprojektering av Norrleden som 2+2 väg på 
den sträcka där nämnden har begärt detaljplan.  

Proposition 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut 
med tillägg av Elisabeth Unells med fleras yrkande och finner att nämnden 
godkänner desamma.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
Controller fastighetsnämnden              
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§ 155 Dnr FN 2020/00138-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Skogsförvaltning 

Beslut 
1. Upphandling och tecknande av avtal ska genomföras avseende 
skogsförvaltning.  
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     
3. Fastighetsdirektören får i delegation att tilldela och teckna avtal avseende 
skogsförvaltning. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal med Mellanskog att förvalta Stadens skogar löper ut 31 juli 
2020 och ny entreprenör behöver upphandlas för att ta hand om den 
operativa skötseln av skogarna. Intäkterna överstiger kostnaderna och även 
intäktssidan är konkurrensutsatt, då kostnader och intäkter sammanvägs för 
att ge mest förmånligt avtal. Övriga verksamheter inom Västerås Stad och 
Västerås Stads bolag har också rätt att använda avtalet. 
Fastighetsnämnden beslutade 2020-05-19 att återremittera ärendet till 
förvaltningen. Ärendet återkommer nu för ny hantering. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
1. Upphandling och tecknande av avtal ska genomföras avseende 
skogsförvaltning.  
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     
3. Fastighetsdirektören får i delegation att tilldela och teckna avtal avseende 
skogsförvaltning. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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