
 
 

Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) 

2018-11-20 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll §§ 219-232 

Sammanträdesdatum 20 november 2018 

Ajournering  

 

Plats och tid 

§ 226 kl. 15:04-15:18, § 229 kl. 15:41-15.51, § 230 kl. 16:01-16:44. 

 

Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 14:00-16.53  

Tjänstgörande ledamöter Jesper Brandberg (L), Ordförande 

Staffan Jansson (S), 1:e vice ordförande 

Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande 

Maria Kesselring (S) 

Håkan Wretljung (MP) 

Elisabeth Unell (M) 

Thomas Stridsman (SD) 

Tjänstgörande ersättare Sara Gunstad Selin (C) tjänstgör istället för Monica Stolpe Nordin (C) 

Anders Ohlsson (M) tjänstgör istället för Magnus Agestav (KD) 

 

Vid protokollet Madeleine Ramberg 

Justeras 

 

 

 

 

 

Jesper Brandberg (L)  Elisabeth Unell (M) 

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Fastighetsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-20 

Justeringsdatum 2018-12-04 

Anslagsdatum 2018-12-05 

Datum för nedtagande 2018-12- 

Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

 
 

Underskrift  
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (19) 
Fastighetsnämnden 2018-11-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 Frånvarande ledamöter 

 Monica Stolpe Nordin (C) 

Magnus Agestav (M) 

  

 Närvarande ersättare 

 Jörgen Wolff (S) 

Jazmin Pettersson (S) 

Per Bodlund (L) 

Nina Löfgren (L) 

Sara Gunstad Selin (C) 

Anders Ohlsson (M) 

Veronica Samuelsson (M) 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Frederick Cederborg, bitr. direktör 

Peter Olmårs, enhetschef 

Eva-Lena Grääs, HR-strateg 

Teresa Suvero Wallén, utvecklingsstrateg 

Thomas Pennanen, bitr. enhetschef 

Madeleine Ramberg, nämndsekreterare 

Riitta Forngren, strateg 

Josefine Åkerlund, projektledare 

Sofia Kaddani, projektledare 

Marie Nyström Skarin, koordinator 

Sanna Edling, projektledare 

Mikaela Gustafsson, förvaltare  

Louise Sandberg, förvaltare 

Jaafar Ibrahim, avdelningschef 

Johanna Boivie, projektledare 

  

  



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

3 (19) 
Fastighetsnämnden 2018-11-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 219 Dnr FN 1809729- 
Val av justerare samt beslut om tid för protokollets justering ............................... 4 

§ 220 Dnr FN 1809730- 
Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga ärenden ................. 5 

§ 221 Dnr FN 2017/00636-1.4.2 
Redovisning av delegationsbeslut ....................................................................... 6 

§ 222 Dnr FN 2017/00637-1.4.2 
Anmälan av handlingar ....................................................................................... 7 

§ 223 Dnr FN 2018/00444-1.2.3 
Sammanträdestider 2019 för fastighetsnämnden och 
fastighetsdelegationen ........................................................................................ 8 

§ 224 Dnr FN 2013/00079-250 
Arrendeavtal för Chauffören 1, Gilltuna ............................................................. 10 

§ 225 Dnr FN 2018/00505-3.1.2 
Begäran om detaljplan för Västerås 2:4, Hamnen ............................................. 11 

§ 226 Dnr FN 2018/00504-3.1.2 
Begäran om detaljplan för del av Västerås 2:52 m.fl. inom den 
fördjupade översiktsplanen för västra Skälby, FÖP 58 ...................................... 12 

§ 227 Dnr FN 2018/00071-1.7.1 
Begäran om detaljplan för del av Froby 4:1 m.fl. inom den fördjupade 
översiktsplanen för Erikslund, FÖP 63 .............................................................. 14 

§ 228 Dnr FN 2018/00484-3.1.2 
Utställning av detaljplan för del av Västerås 2:111, dp 1817, Hacksta, 
Västerås............................................................................................................ 15 

§ 229 Dnr FN 2018/00409-2.6.1 
Anskaffningsbeslut - Ombyggnation av Brandthovdaskolans kök ...................... 16 

§ 230 Dnr FN 2018/00130-2.6.1 
Anskaffningsbeslut - Ombyggnation av Piltorpsskolans kök .............................. 17 

§ 231 Dnr FN 2018/00122-1.4.1 
Överläggning - Styrkort för fastighetsnämnden 2019 ........................................ 18 

§ 232 Dnr FN 2018/00497-10.0.1 
Överläggning - Delegationsordning för fastighetsnämnden ............................... 19 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

4 (19) 
Fastighetsnämnden 2018-11-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 219 Dnr FN 1809729- 

Val av justerare samt beslut om tid för protokollets justering 

Beslut 

Fastighetsnämnden uppdrar åt Elisabeth Unell (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjusteringen äger rum senast 

torsdag den 29 november.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

5 (19) 
Fastighetsnämnden 2018-11-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 220 Dnr FN 1809730- 

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

2. Den offentliga delen omfattar ärenden enligt §§ 219-224.  

Ärendebeskrivning 

Under sammanträdet sker en viss omdisponering av ärenden.  
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§ 221 Dnr FN 2017/00636-1.4.2 

Redovisning av delegationsbeslut 

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 2018-10-29 till och med 2018-11-13.  

2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 

2018-10-29 till och med 2018-11-13. 

 

Inga anställningsbeslut har fattats under perioden som gått sedan föregående 

rapportering till nämnden.  
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§ 222 Dnr FN 2017/00637-1.4.2 

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.  
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§ 223 Dnr FN 2018/00444-1.2.3 

Sammanträdestider 2019 för fastighetsnämnden och 
fastighetsdelegationen 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden sammanträder följande dagar och tider 2019: 

22 januari kl. 14:00 

19 februari kl. 14:00 

19 mars kl. 14:00 

23 april kl. 14:00 

28 maj kl. 14:00 

18 juni kl. 14:00 

20 augusti kl. 14:00 

17 september kl. 14:00 

22 oktober kl. 14:00 

26 november kl. 14:00 

10 december kl. 14:00 

 

2. Fastighetsdelegationen sammanträder följande dagar 2019: 

14 januari kl. 13:00 

28 januari kl. 13:00 

11 februari kl. 13:00 

11 mars kl. 13:00 

25 mars kl. 13:00 

8 april kl. 13:00 

6 maj kl. 13:00 

20 maj kl. 13:00 

10 juni kl. 13:00 

12 augusti kl. 13:00 

26 augusti kl. 13:00 

9 september kl. 13:00 

30 september kl. 13:00 

14 oktober kl. 13:00 
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4 november kl. 13:00 

18 november kl. 13:00 

2 december kl. 13:00 

16 december kl. 13:00     

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 

sammanträdestider för 2019.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen             
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§ 224 Dnr FN 2013/00079-250 

Arrendeavtal för Chauffören 1, Gilltuna 

Beslut 

Arrendeavtal för Chauffören 1 godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Gasum AB (arrendatorn), har för avsikt att uppföra en tankstation för biogas 

till tunga fordon på Chauffören 1 (arrendestället). Arrendatorn har erhållit 

bygglov för denna anläggning på arrendestället av Byggnadsnämnden. 

Förslag till arrendeavtal har därför upprättas som innebär att arrendestället 

(7485 kvm)  upplåts för 20 kr/kvm, vilket motsvarar en arrendeavgift om 

150 000 kr/år.        

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

Arrendeavtal för Chauffören 1 godkänns.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 225 Dnr FN 2018/00505-3.1.2 

Begäran om detaljplan för Västerås 2:4, Hamnen 

Beslut 

Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden detaljplan för Västerås 2:4.       

Ärendebeskrivning 

Staden är mitt uppe i sitt viktigaste och mest komplicerade stadsutvecklings-

projekt; Mälarporten med Västerås nya resecentrum. I den fördjupade 

översiktsplanen för Stationsområdet framgår det tydligt att området inne-

håller flera stora och långtgående utmaningar som bla innebär 

verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor.  

Lantmännens spannmålssilo finns i Mälarporten och är en av orsakerna till 

att Mälarporten ännu inte utvecklats. Runt Lantmännens fastighet finns en 

skyddszon på 200 meter för allergiframkallande damm. Inom denna 

skyddszon får inte bostäder finnas. Skyddszonen runt Lantmännens silo 

påverkar utvecklingen av detaljplanen för Västerås nya resecentrum som nu 

är ute på samråd. För att bostäder ska kunna byggas av Klövern i kvarteret 

Sigurd 3 behöver skyddszonen runt Lantmännen bort, vilket betyder att 

Lantmännens verksamhet behöver flytta från Mälarporten.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden detaljplan för Västerås 2:4.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden           
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§ 226 Dnr FN 2018/00504-3.1.2 

Begäran om detaljplan för del av Västerås 2:52 m.fl. inom den 
fördjupade översiktsplanen för västra Skälby, FÖP 58 

Paragrafen ajourneras mellan kl. 15:04 - 15:18.  

Beslut 

1. Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden att detaljplan upprättas 

för Västerås 2:52 m.fl. inom den fördjupade översiktsplanen för västra 

Skälby Öp 58, med följande tillägg: 

- Vid framtagandet av detaljplan måste särskilt hänsyn tas till befintlig 

bebyggelse avseende avstånd och höjd och utformning. Det är av största vikt 

att en tydlighet i landskapet framkommer mellan villabebyggelse och 

tillkommande industriområde att bevara skogen vid borgen och att spontan 

idrottsytor/motionsspår som idag finns inom området som kallas Berghagen 

bevaras.  

- Detaljplanen tar hänsyn till översiktsplanen och ger utrymme för både 

styckebyggartomter och verksamhetsmark. I området för övergången mellan 

bostäder och verksamheter ser vi gärna en flexibilitet i planen för att kunna 

bygga både bostäder och verksamhet eller en kombination av dessa. 

- Fastighetsnämnden vill att DP reserverar för ett utökat vägområde på 2+2 

för Västerleden.  

2. Fastighetsnämnden bekostar de utredningar som krävs för att den begärda 

detaljplanen ska vinna laga kraft.       

Ärendebeskrivning 

Västerås stad växer och idag finns en efterfrågan på näringslivsmark, främst 

för ytkrävande verksamheter, med utbyggd infrastruktur i lägen utmed 

trafikleder. För att kunna möta denna efterfrågan krävs att staden planlägger 

och bygger ut infrastruktur till nya verksamhetsområden. 

Inom den fördjupade översiktsplanen för västra Skälby Öp 58 är ett område 

om ca 190 000 kvm utpekat som framtida mark för nya 

verksamheter/bostäder avgränsad med röda streck på kartor nedan. Idag 

utgör största delen av jordbruksmark.  Följaktligen önskar förvaltningen 

påbörja planläggning av detta område och genomföra de utredningar som 

krävs för att den begärda detaljplanen ska vinna laga kraft.     

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut: 

 1. Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden att detaljplan upprättas 

för Västerås 2:52 m.fl. inom den fördjupade översiktsplanen för västra 

Skälby Öp 58. 
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2. Fastighetsnämnden bekostar de utredningar som krävs för att den begärda 

detaljplanen ska vinna laga kraft.        

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) yrkar på följande tillägg:  

- Vid framtagandet av detaljplan måste särskilt hänsyn tas till befintlig 

bebyggelse avseende avstånd och höjd och utformning. Det är av största vikt 

att en tydlighet i landskapet framkommer mellan villabebyggelse och 

tillkommande industriområde att bevara skogen vid borgen och att spontan 

idrotts ytor/motions spår som idag finns inom området som kallas Berghagen 

bevaras.  

- Fastighetsnämnden vill att DP reserverar för ett utökat vägområde på 2+2 

för Västerleden 

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

Att detaljplanen tar hänsyn till översiktsplanen och ger utrymme för både 

styckebyggartomter och verksamhetsmark. I området för övergången mellan 

bostäder och verksamheter ser vi gärna en flexibilitet i planen för att kunna 

bygga både bostäder och verksamhet eller en kombination av dessa. 

Proposition 

Ordföranden frågar nämnden om förvaltningens förslag till beslut med 

tillägg av Staffan Janssons, Eleonore Lundkvists och Elisabeth Unells 

tilläggsyrkanden och finner att nämnden bifaller desamma.   

Kopia till 

Byggnadsnämnden              
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§ 227 Dnr FN 2018/00071-1.7.1 

Begäran om detaljplan för del av Froby 4:1 m.fl. inom den 
fördjupade översiktsplanen för Erikslund, FÖP 63 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden att detaljplan upprättas 

för Froby 4:1 m.fl. inom den fördjupade översiktsplanen för Erikslund Föp 

63.    

2. Fastighetsnämnden bekostar de utredningar som krävs för att den begärda 

detaljplanen ska vinna laga kraft 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad växer och idag finns en efterfrågan på näringslivsmark, främst 

för ytkrävande verksamheter, med utbyggd infrastruktur i lägen utmed 

trafikleder. För att kunna möta denna efterfrågan krävs att staden planlägger 

och bygger ut infrastruktur till nya verksamhetsområden. 

Inom den fördjupade översiktsplanen för Erikslund föp 63 är ca 500 000 

kvm mark utpekat som framtida verksamhetsmark och avgränsad med rött 

streck enligt kartor nedan. Idag utgör största delen av skogsmark men även 

en stor del används till hantering av bergprodukter vars verksamhet kommer 

att avvecklas inom de närmaste åren. Följaktligen önskar förvaltningen 

påbörja planläggning av detta område och genomföra de utredningar som 

krävs för att den begärda detaljplanen ska vinna laga kraft 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Fastighetsnämnden begär hos byggnadsnämnden att detaljplan upprättas 

för Froby 4:1 m.fl. inom den fördjupade översiktsplanen för Erikslund Föp 

63.    

2. Fastighetsnämnden bekostar de utredningar som krävs för att den begärda 

detaljplanen ska vinna laga kraft 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 228 Dnr FN 2018/00484-3.1.2 

Utställning av detaljplan för del av Västerås 2:111, dp 1817, 
Hacksta, Västerås 

Beslut 

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

utställningen. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.       

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har för yttrande inkommit med en remiss gällande 

detaljplan 1817 för del av Västerås 2:111, Hacksta.  Syftet med detaljplanen 

är att pröva möjligheten att planlägga området för verksamheter med behov 

av närhet till Västerås hamn. 

Förslaget innebär att ca 123 000 kvm mark kan bebyggas för hamnanknuten 

industri samt lager och upplag. Vidare medges också att en planfri korsning 

kan byggas från hamnområdet till planområdet och att Tidövägen kan flyttas 

söderut och ansluta till en planderad cirkulationsplats vid 

Johannisbergsvägen.     

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivning daterad den 2 november 

2018 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 

utställningen. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden              
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§ 229 Dnr FN 2018/00409-2.6.1 

Anskaffningsbeslut - Ombyggnation av Brandthovdaskolans kök 

Paragrafen omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen.  
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§ 230 Dnr FN 2018/00130-2.6.1 

Anskaffningsbeslut - Ombyggnation av Piltorpsskolans kök 

Paragrafen omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen.  
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§ 231 Dnr FN 2018/00122-1.4.1 

Överläggning - Styrkort för fastighetsnämnden 2019 

Beslut 

Överläggningen förklaras avslutad.  

Ärendebeskrivning 

I ärendet bifogas förslag på nämndens styrkort 2019. Eftersom 2018 är ett 

valår har verksamhetsplaneringen för 2019 ändade rutiner. I vanliga fall 

påbörjar nämnden arbetet med att ta fram förslag på styrkort i samband med 

komplettering av årsplan i augusti/september. Komplettering av årsplan, 

inklusive nämndens styrkort, beslutas sedan i oktober. Efter att 

komplettering av årsplan är beslutad av nämnden tar förvaltningsledningen 

fram verksamhetsplan för förvaltningen där nämndens beslutade styrkort 

också utgör förvaltningens styrkort. Enheterna tar därefter fram 

verksamhetsplaner för enheterna där nämndens styrkort bryts ned på 

enhetsnivå. Förvaltningens och enheternas verksamhetsplaner beslutas av 

direktören. 

Eftersom en ny nämnd har tillträtt under hösten 2018 kommer förslag på 

styrkort först att överläggas i samband med nämndens sammanträde i 

november, i syfte att ge nya nämnden en möjlighet att prioritera aktiviteter 

och förankra mål enligt nämndens önskade viljeinriktning. Nämndens 

styrkort för 2019 kommer sedan att beslutas i decembernämnden som en del 

av Komplettering av årsplan. Från och med 2019 kommer de vanliga 

rutinerna avseende verksamhetsplaneringen att gälla.  

För kännedom bifogas förvaltningens utkast till verksamhetsplan.  
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§ 232 Dnr FN 2018/00497-10.0.1 

Överläggning - Delegationsordning för fastighetsnämnden 

Beslut 

Överläggningen förklaras avslutad.  

Ärendebeskrivning 

Utkast till delegationsordning för fastighetsnämnden har skickats ut till 

nämnden. För kännedom bifogas nu gällande delegationsordningar för 

fastighetsnämnden: A. Delegationsordning Fastighetsnämnden och B. 

Fastighetsdirektörens vidaredelegation.   

 

 


