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§235 Dnr FN 1809729-

Val av justerare

Beslut
Sven Jonsson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§236 Dnr FN 1809730-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Den offentliga delen omfattar ärenden enligt §§ 235-244 samt §§ 258-259.

Ärendebeskrivning
Extra informationsärende anmäls enligt § 237 
Nämndinitiativ anmäls enligt § 260.

Följande ärenden i kallelsen utgår och återkommer till nästkommande 
sammanträde med fastighetsnämnden:
11. Information - Framtida planering av stadsdelarna Råby/Skälby/Bäckby
12. Information - Resultat från intervjuer mede byggaktörer om förbättringar 
i bostadsbyggnadsprocessen
13. Information - Ortsdialoger i Västerås seviceorter
25. Beslut - Yttrande över revisionsrapport 2020:3 - Uppföljande granskning 
av Rocklundaavtalet
29. Information - Resultat från medarbetarundersökning 2020
30. Information - Uppdaterad exploateringskalkyl, Kopparlunden
31. Information - Rutin vid säkerhetsbedömningar

§ 245 blir ett beslutsärende.

Inga övriga frågor anmäls och därmed utgår punkten.

En omdisponering av ärenden sker.
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§237 Dnr FN 2020/00521-

Information - Beslut från kommunstyrelsen om rekommendation 
om digitala möten

Arendebeskrivning
Ordföranden anmäler ett extraärende för att informera om ett beslut från 
kommunstyrelsen den 16 november om nya rekommendationer gällande 
digitala möten.

Presidiet kommer på nästkommande fastighetsdelegation att överlägga 
mötesformerna till nämndens sammanträde i december.

Justerandi Utdragsbestvrkande
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§238 Dnr FN 2020/00003-1.4.2

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 2020-10-02 till och med 2020-11-06.
2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 
2020-10-06 till och med 2020-11-10.
3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2020-10-01 till 
och med 2020-10-31.

Justerandet signatur Utdragsbestvrkande
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§239 Dnr FN 2020/00004-1.4.2

Beslut - Anmälan av handlingar

Beslut
1. Redovisad postlista läggs till handlingarna.
2. Redovisning av inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 
handlingarna.

Arendebeskrivning
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.

Justerani :s signatur Utdragsbestvrkande
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§240 Dnr FN 2020/00495-3.3.2

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Murgrönan 
63, Blåklockevägen 18

Beslut
Förslag till köpeavtal med tillhörande tilläggsavtal avseende fastigheten 
Västerås Murgrönan 63 godkänns.

Särskilda yttranden
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M), samt Eric Söderberg (KD) 
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
"M och KD anser att förvaltningen borde i större grad undersökt om 
fastigheten kunnat säljas till fristående aktör som avsett att bedriva 
förskoleverksamhet i lokalen. Även om fastigheten är för liten för kommunal 
förskoleverksamhet finns det sannolikt fristående aktörer som tänkbara 
köpare.
Eftersom försäljningsprocessen nått så pass långt väljer vi i detta läge att 
lämna ett särskilt yttrande i frågan."

Jesper Brandberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
'’Oppositionen har framfört att fristående förskoleaktörer borde givits 
möjlighet att köpa fastigheten. Jag vill poängtera att sådana aktörer haft 
denna möjlighet, i och med att försäljningen skett i en helt öppen process där 
alla intressenter varit välkomna att delta. Även fristående förskoleaktörer har 
således haft möjlighet att lägga bud.”

Ärendebeskrivning
Fastigheten Västerås Murgrönan 63 (nedan benämnd fastigheten) ägs av 
Västerås kommun och förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningens 
fastighetsenhet. Fastigheten har en areal om 879 kvm och är bebyggd med 
enplanshus med boarea om 195 kvm och biarea 20 kvm.
Fastigheten har annonserats till försäljning på den öppna marknaden via 
fastighetsmäklare.
Ett förslag till köpeavtal med besiktningsklausul samt tilläggsavtal har 
upprättats.
Säkerhetskontroll har inte utförts med anledning av att överlåtelsen sker till 
privatpersoner.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Förslag till köpeavtal med tillhörande tilläggsavtal avseende fastigheten 
Västerås Murgrönan 63 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdragsbestvrkande

11 (35)
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§241 Dnr FN 2016/00616-3.6.1

Beslut - Återrapportering - de centrala västra delarna i Västerås 
är i behov av en skola år F-6

Beslut
1. Uppdraget att i samverkan med grundskolenämnden återkomma med 
förslag på lämplig placering av F-6 skola som ersätter, alternativt 
kompletterar, Fridnässkolan, avslutas.
2. Uppdraget att se över möjligheterna att friställa Skepparbacksskolans 
byggnad för bostadsändamål avslutas.
3. Uppdraget att i samverkan med grundskolenämnden återkomma med 
förslag på beställningar av detaljplaner för eventuellt bostadsbyggande 
utifrån skolornas behov av lokaler avslutas.

Ärendebeskrivning
Upprinnelsen till uppdragen är en projektidé inkommen från Imperia 
Fastigheter AB (nedan kallat Imperia) om att genomföra en skolutveckling i 
Stallhagen/Vasastaden berörande Fryxellska skolan, Mariabergsskolan, 
Skepparbacksskolan och Fridnässkolan. Uppdragen bygger på ett 
nämndinitiativ från (M) som inkom den 22 september 2016 med rubriken 
"De centrala västra delarna i Västerås är i behov av en skola år F-6". Efter 
beslut i fastighetsnämnden blev uppdragen följande:
1. Fastighetskontoret får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden 
återkomma med förslag på lämplig placering av F-6 skola som ersätter, 
alternativt kompletterar, Fridnässkolan.
2. Fastighetskontoret får i uppdrag att se över möjligheterna att friställa 
Skepparbacksskolans byggnad för bostadsändamål.
3. Fastighetskontoret får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden 
återkomma med förslag på beställningar av detaljplaner för eventuellt 
bostadsbyggande utifrån skolornas behov av lokaler.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Uppdraget att i samverkan med grundskolenämnden återkomma med 
förslag på lämplig placering av F-6 skola som ersätter, alternativt 
kompletterar, Fridnässkolan, avslutas.
2. Uppdraget att se över möjligheterna att friställa Skepparbacksskolans 
byggnad för bostadsändamål avslutas.
3. Uppdraget att i samverkan med grundskolenämnden återkomma med 
förslag på beställningar av detaljplaner för eventuellt bostadsbyggande 
utifrån skolornas behov av lokaler avslutas.

Utdragsbestvrkan de
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 242 Dnr FN 1827734-

Beslut - Utbildningsdag för fastighetsnämnden 2021

Beslut
1. Förvaltningen ska anordna ett antal kortare digitala utbildningsdagar för
2021.

2. Direktören får i delegation att välja ut ett antal ämnen till 
utbildningsdagarna utifrån de förslag som skickas in från nämndens 
ledamöter.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade den 15 september 2020, § 188, att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på tidpunkt för nämndens 
utbildningsdag 2021. Förvaltningen lyfter nu frågan för inspel om hur 
nämnden tar ställning till en utbildningsdag under 2021 givet den rådande 
situationen med covid-19.

Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt följande:
1. Förvaltningen ska anordna ett antal kortare digitala utbildningsdagar för
2021.

2. Direktören får i delegation att välja ut ett antal ämnen till 
utbildningsdagarna utifrån de förslag som skickas in från nämndens 
ledamöter.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sienatur U tdragsbestvrkan de

14 (35)
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§243 Dnr FN 2020/00448-1.4.1

Beslut - Månadsrapport för oktober 2020

Beslut
Fastighetsnämndens månadsrapport godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Exploateringsverksamheten redovisar enligt vinstavräkning och redovisas 
per oktober ett justerat resultat baserat på den senaste helårsprognosen
Redovisat resultat för perioden +50,7 mnkr vilket är 43,2 mnkr bättre än 
budget. Det är lägre än utfallet i septemberbokslutet, men påverkar inte 
helårsprognosen.
Fastighetsförvaltningens resultat för perioden visar + 119,0 mnkr vilket är en 
avvikelse med +109,6 mnkr. Jämförelsestörande poster utgör 87,4 mnkr av 
avvikelsen, varav 62,7 mnkr avser fastighetsförsäljningar och 24,7 mnkr 
försäljning av bostadsrätter.
Resultat från försäljningar väntas bli något högre vid årets slut. Ytterligare 
en tomträtt avseende flerbostadshus är planerad att säljas. Denna är beslutad 
av kommunfullmäktige och kan komma att genomföras senare i år. Det finns 
även en del bostadsrätter som ligger ute till försäljning och några övriga 
fastigheter. Resultat från försäljningar redovisas när försäljningarna är 
genomförda.
Resultat före jämförelsestörande poster, driftsresultatet, visar en positiv 
avvikelse mot budget med +22,2 mnkr.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Fastighetsnämndens månadsrapport godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes Utdragsbestvrkande
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§244 Dnr FN 2020/00507-3.3.2

Beslut - Pris på styckebyggartomter inom kv. Betesmarken, 
Malmen, Gäddeholm

Beslut
1. Priset på de fjorton styckebyggartomtema med fastighetsbeteckning 
Betesmarken 24-31 och Betesmarken 33-38 ska vara inom spännet 700 000 - 
850 000 kronor exklusive anslutningsavgifter.
2. Enhetschef för mark- och exploatering får i delegation att prissätta 
respektive fastighet Betesmarken 24-31 och Betesmarken 33-38 inom 
spännet 700 000-850 000 kronor exklusive anslutningsavgifter.
3. Enhetschef för mark- och exploatering får i delegation att teckna 
köpeavtal för fastigheterna Betesmarken 24-31 och Betesmarken 33-38.
4. Annonsering ska ske skyndsamt.

Arendebeskrivning
De fjorton tomterna ingår i detaljplan dp 1747, Malmen, Gäddeholm. Planen 
antogs 2015-03-26. Inom planområdet har det byggts småhus, parhus, 
radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Målet är att släppa 
styckeby ggartomtema till marknaden via tomt- och småhuskön senhösten
2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Priset på de fjorton styckebyggartomtema med fastighetsbeteckning 
Betesmarken 24-31 och Betesmarken 33-38 ska vara inom spännet 700 000 - 
850 000 kronor exklusive anslutningsavgifter.
2. Enhetschef för mark- och exploatering får i delegation att prissätta 
respektive fastighet Betesmarken 24-31 och Betesmarken 33-38 inom 
spännet 700 000-850 000 kronor exklusive anslutningsavgifter.
3. Enhetschef för mark- och exploatering får i delegation att teckna 
köpeavtal för fastigheterna Betesmarken 24-31 och Betesmarken 33-38.
4. Annonsering ska ske skyndsamt.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ju steran i is signatur Utdragsbestvrkande
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§ 245 Dnr FN 2020/00485-1.4.2

Information/Beslut - Revisionsrapport gällande förvaltningens 
fakturahantering och avtalsuppföljning gentemot H2M

Beslut
1. En fördjupad analys ska genomföras rörande de betydande skillnader i 
fakturavolymer som noterats mellan åren under avtalsperioden rörande det 
aktuella avtalet. Presidiet delegeras rätt att upphandla tjänster för 
genomförande av analysen.
2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag på hur viktiga 
avtal ska följas upp samt hålla nämnden uppdaterad om väsentliga avvikelser 
i pågående avtal.
3. Förvaltningen får i uppdrag att svara på vilka åtgärder som har vidtagits 
och kommer att vidas med anledning av de brister som framkommit i 
rapporten.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av fastighetsnämnden granskat teknik- och 
fastighetsförvaltningens hantering av avtal med H2M Fastighetsteknik AB, 
ett driftavtal rörande skötsel av byggnader och installationer.
Johan Perols och Gunnar Uhlin från EY informerar om granskningens 
resultat.

Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt följande:
1. En fördjupad analys ska genomföras rörande de betydande skillnader i 
fakturavolymer som noterats mellan åren under avtalsperioden rörande det 
aktuella avtalet. Presidiet delegeras rätt att upphandla tjänster för 
genomförande av analysen.
2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag på hur viktiga 
avtal ska följas upp samt hålla nämnden uppdaterad om väsentliga avvikelser 
i pågående avtal.
3. Förvaltningen får i uppdrag att svara på vilka åtgärder som har vidtagits 
och kommer att vidas med anledning av de brister som framkommit i 
rapporten.

Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.

JusterancJts signatur Utdragsbestvrkande
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§246 Dnr FN 2020/00413-3.3.5

Beslut - Markanvisning av Fäbodvallen 20 och Fäbodvallen 33- 
39, Malmen, Gäddeholm

Beslut
1. Carpenter i Mälardalen AB tilldelas markanvisningen för fastigheterna 
Fäbodvallen 33-39 och Fäbodvallen 20 inom Malmen, Gäddeholm.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
teckna markanvisningsavtal samt köp- och genomförandeavtal med 
Carpenter i Mälardalen AB avseende byggnation på fastigheterna 
Fäbodvallen 33-39 och Fäbodvallen 20 inom Malmen, Gäddeholm.

Jäv
Eleonore Lundkvist (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Ärendebeskrivning
I enlighet med beslut i fastighetsnämnden annonserade staden ut 
markanvisning för fastigheterna Fäbodvallen 33-39 och Fäbodvallen 20 
mellan 4 september och 16 oktober i syfte att bjuda in marknadens 
byggaktörer att inkomma med anbud enligt nedanstående kriterier. De 
inkomna förslagen har utvärderats av tjänstemän från teknik- och 
fastighetsförvaltningen. De inkomna anbuden har bedömts utifrån högst pris, 
tid till byggstart i förhållande till tidpunkt för markanvisningsavtalsavtalets 
tecknande samt maximalt totalpris som byggaktören kommer att sälja 
fastigheterna för till kund. Förvaltningen har lagt fram förslag till beslut 
utifrån det förslag som uppfyllde markanvisningens förutsättningar och som 
bedöms ha högsta anbud enligt en sammanvägning av nämnda kriterier.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes Utdraesbestvrkande
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§247 Dnr FN 2020/00476-3.3.2

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stenåldern 5

Beslut
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att köpeavtal avseende 
fastigheten Stenåldern 5 godkänns.

Arendebeskrivning
Fastigheten Stenåldern 5, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till 
bostadsrättsföreningen Draken.
Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 
endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 
hos oss.

Brf Draken önskar friköpa tomträtten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att köpeavtal avseende 
fastigheten Stenåldern 5 godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§ 248 Dnr FN 2020/00256-3.3.1

Beslut - Förvärv av Gasugnen 3

Beslut
1. Köpeavtal avseende fastigheten Gasugnen 3 godkänns.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
teckna köpeavtal avseende fastigheten Gasugnen 3.

Arendebeskrivning
Utvecklingen av projekt Mälarporten fortgår. I den fördjupade 
översiktsplanen för stationsområdet framgår att området inne^håller 
långtgående utmaningar som bla innebär verksamhetsflytt och 
fastighetsrelaterade frågor. I Mälarportens projektområde finns över 20 
fastighetsägare, varav några avser flytta sin verksamhet.

Enligt fördjupad översiktsplan för stationsområdet, FÖP 64 planeras vägar 
och förändrat ändamål för fastigheten Gasugnen 3 varför staden har intresse 
av förvärv av densamma. Staden har vidare förvärvat fastigheter i direkt 
anslutning till Gasugnen 3 (Gasugnen 1 och Gasugnen 2) vilket möjliggör 
helhetstänk i kommande planering av området.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Köpeavtal avseende fastigheten Gasugnen 3 godkänns.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
teckna köpeavtal avseende fastigheten Gasugnen 3.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Utvecklingsfastigheter i Västerås AB

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§249 Dnr FN 2020/00468-3.3.5

Beslut - Markanvisning - Del av Västerås 3:24 m fl, Bjurhovda

Beslut
1. Underlag för markanvisningstävling för del av Västerås 3:24 m fl 
Bjurhovda godkänns med följande tillägg:
Att utformning av torgytan på 500 kvm blir ytterligare ett 
utvärderingskriterium.
Byggherrarna uppmanas att ge enklare förslag på gestaltning av torget som 
inte är så pass kostnadsdrivande att de riskerar att höja boendekostnaderna 
väsentligt men som tillför ökad trivsel för boende och förbipasserande.
2. Mark- och exploateringsenheten ges i uppdrag att genomföra 
markanvisningstävlingen i enlighet med underlaget samt genomföra 
utvärdering av tävlingen.

Arendebeskrivning
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. Detaljplanen 
medger ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter samt nya lokaler för 
centrumändamål. Området har tidigare varit anvisat till en aktör på 
marknaden. Aktören har inte inom markanvisningstiden förvärvat området. 
Markanvisningen har därmed löpt ut. En ny markanvisning bör därför 
genomföras. Förvaltningen föreslår att bifogat underlag för 
markanvisningstävling godkänns för tävlingens genomförande.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Underlag för markanvisningstävling för del av Västerås 3:24 m fl Bjurhovda 
godkänns.
Mark- och exploateringsenheten ges i uppdrag att genomföra 
markanvisningstävlingen i enlighet med underlaget samt genomföra 
utvärdering av tävlingen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar enligt följande:
Att utformning av torgytan på 500 kvm blir ytterligare ett 
utvärderingskriterium.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Fastighetsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2020-11-17

22 (35)

Byggherrarna uppmanas att ge enklare förslag på gestaltning av torget som 
inte är så pass kostnadsdrivande att de riskerar att höja boendekostnaderna 
väsentligt men som tillför ökad trivsel för boende och förbipasserande.

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 Utdragsbestvrkande
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§250 Dnr FN 2016/00641-3.3.5

Beslut - Markanvisning - Najaden 2, Öster Mälarstrand

Beslut
1. Sveafastigheter Bostad AB tilldelas markanvisningen på Najaden 2, Öster 
Mälarstrand.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
teckna markanvisningsavtal med Sveafastigheter Bostad AB för byggnation 
på Najaden 2, Öster Mälarstrand.

Arendebeskrivning
Kvarteret Najaden ingår i den fjärde etappen inom Öster Mälarstrand och 
utgör del av detaljplanen kallad ”Parkstaden”. I norra delen av kvarteret 
uppförs för närvarande ett parkeringsgarage genom Västerås stads parkerings 
AB. Den andra delen av kvarteret, Najaden 2, innehåller byggrätter för en 
lägre byggnad med max fyra våningar och en högre byggnad med max 16 
våningar enligt detaljplanen. Fastigheten har under oktober månad varit 
annonserad på marknaden för markanvisning med sista anbudsdag den 30 
oktober.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Sveafastigheter Bostad AB tilldelas markanvisningen på Najaden 2, Öster 
Mälarstrand.
2. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen får i delegation att 
teckna markanvisningsavtal med Sveafastigheter Bostad AB för byggnation 
på Najaden 2, Öster Mälarstrand.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkan de
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§251 Dnr FN 2020/00503-1.7.1

Beslut - Samrådsyttrande över detaljplan för Fredriksdal, 
Gäddeholm, Dp 1895

Paragrafen ajourneras kl. 16:25-16:50.

Beslut
1. En översyn önskas för lämplig utökning av gator med kommunalt 
huvudmannaskap. I övrigt tillstyrks förlaget till detaljplan med de mindre 
ändringar som kan föranledas av samrådet.
2. Förslag till yttrande daterat 2020-10-28 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Reservation
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M) och Eric Söderberg (KD) 
reserverar sig mot nämndens beslut att avslå egna yrkanden om tillägg till 
förmån för bifall till desamma.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har för yttrande översänt samrådshandlingar till 
detaljplan för Fredriksdal, Gäddeholm, Västerås Dp 1895. Planens syfte är 
att pröva möjligheten till utbyggnad av den tredje etappen med bostäder och 
med ett mindre centrum, skola och torg i Gäddeholm. Totalt medger 
planförslaget ca 450 - 500 nya bostäder.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivning daterad 28 oktober 2020 
yttrat sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. En översyn önskas för lämplig utökning av gator med kommunalt 
huvudmannaskap. I övrigt tillstyrks förlaget till detaljplan med de mindre 
ändringar som kan föranledas av samrådet.
2. Förslag till yttrande daterat 2020-10-28 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar enligt följande:
Att yttrandet kompletteras med följande:
1. Vi tycker det är mycket problematiskt med skrivningarna om att 
flygplatsen ska läggas ner eftersom det stundar en folkomröstning i frågan.

Justerandes Utdraesbestvrkande
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2. Angående ny förskola i området så anser vi att man bör beakta om en 
fristående aktör kan driva den.
3. Första stycket under rubriken ”Planförslag” i yttrandet stryks och att första 
meningen i första beslutspunkten - ”En översyn önskas för lämplig utökning 
av gator med kommunalt huvudmannaskap” - stryks.
Staffan Jansson (S) yrkar avslag på yrkanden 1 och 2.

Proposition
Ordföranden föreslår en beslutsordning där nämnden tar ställning till vart 
och ett av Eleonore Lundkvists med fleras tilläggsyrkanden. Nämnden 
godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
nämnden avslår Eleonore Lundkvists med fleras samtliga tre yrkanden.
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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§252 Dnr FN 2020/00281-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Ramavtal för måleriarbeten

Paragrafen ajourneras kl. 16:32-16:54.

Beslut
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
måleriarbeten med följande ändring:
Omsättning skravet ska sänkas från 10 miljoner till 7 miljoner.

Ärendebeskrivning
Avtalstiden om 2 år samt förlängning 1+1 år för nuvarande ramavtal löper ut 
2020-12-31 och nytt ramavtal behöver tecknas.
Uppdraget innebär att under avtalstiden utföra de avrop som beställaren gör 
gällande måleriarbeten.
Förvaltningen avser att teckna avtal med fem entreprenörer, där de tre mest 
fördelaktiga leverantörerna får volym fördelat enligt rangordning. Samtliga 
fem leverantörer blir tillfrågade vid FKU.
Avtalstid om 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 
måleri arbeten.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) yrkar att omsättningskravet ska sänkas från 10 
miljoner till 7 miljoner.

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

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerande signatur Utdragsbestvrkande
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§253 Dnr FN 2020/00482-2.6.1

Beslut - Anskaffning - Projektering och partnering för om- och 
nybyggnad av Emausskolan samt idrottshall

Paragrafen ajourneras kl. 16:42-16:54.

Beslut
1. Projekteringskostnader godkänns.
2. Upphandling av partner för partneringproj ektet ”Om- och nybyggnation 
av Emausskolan samt idrottshall” innehållande projektering och entreprenad 
ska annonseras.
3. Fastighetsdirektören får i delegation att teckna erforderliga avtal.
4. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att grundskolenämnden 
godkänner kostnaderna.

Reservation
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
reserverar sig mot nämndens beslut att avslå eget ändring syrkande till 
förmån för bifall till detsamma.

Arendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gett i uppdrag till teknik- och 
fastighetsförvaltningen att starta en förprojektering för om- och 
nybyggnation av Emausskola samt idrottshall. Skolan byggs för att kunna 
möta upp behovet från Kopparlunden och ta emot 750 elever. Projektet finns 
med i barn- och utbildningsförvaltningens plan. Underlag till förstudie har 
tagits fram utifrån ramfunktionsprogrammet och en förenklad 
programhandling är klar.
Projektet avses handlas upp som totalentreprenad med samverkan, så kallad 
partnering, vilket innebär att kontrakterad entreprenör i nära samarbete med 
beställaren och konsulter projekterar fram systemhandlingar samt 
riktko stnadskalky 1.
Riktkostnadskalkylen, Kl, presenteras i FN och GSN för anskaffningsbeslut 
av produktionsskedet. Skulle riktkostnadskalkylen inklusive 
byggherrekostnader och andra tillkommande avgifter överstiga projektets 
totala budget (K0) kan projektet avbrytas.
Detta anskaffningsbeslut avser projektering för framtagande av 
systemhandlingar och riktko stnadskalky 1 (Kl).

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

UtdraEsbestvrkande
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1. Projekteringskostnader godkänns.
2. Upphandling av partner för partneringprojektet ”Om- och nybyggnation 
av Emausskolan samt idrottshall” innehållande projektering och entreprenad 
ska annonseras.
3. Fastighetsdirektören får i delegation att teckna erforderliga avtal.
4. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att grundskolenämnden 
godkänner kostnaderna.

Yrkanden
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar att kravet på att bygga enligt Miljöbyggnad Silver stryks.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på 
Eleonore Lundkvists med fleras ändringsyrkande.

Proposition
Ordföranden firmer inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
Eleonore Lundkvists med fleras ändringsyrkande, dels bifall Eleonore 
Lundkvist med flera, dels sitt eget avslagsyrkande på detsamma. 
Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. 
Nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. Ordföranden 
firmer att nämnden beslutar enligt sitt eget 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
Grundskolenämnden

Utdragsbestvrkande
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§ 254 Dnr FN 2020/00409-1.7.1

Beslut - Yttrande över Revisionsrapport 2019:8 - Strategiskt 
arbete med fysisk säkerhet med utgångspunkt från skalskydd

Beslut
Förslag till yttrande daterat 2020-11-02 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt Revisionsrapport 2019:8 - 
Strategiskt arbete med fysisk säkerhet med utgångspunkt från skalskydd. I 
revisionsrapporten föreslås att teknik- och fastighetsförvaltningen 
tillsammans med kommunstyrelsen ska utreda utvalda delar av revisionens 
frågeställningar.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-11-02 yttrat 
sig i ärendet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2020-11-02 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen,
Västerås stads revisorer

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§255 Dnr FN 2020/00508-2.6.0

Överläggning - Yttre skötsel - stadens lokaler och särskilda 
boenden

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
För närvarande har Fastighetsenheten avtal direkt med Produktion rörande 
yttre skötsel, vinterväghållning, sopning och slamsugning av 
dagvattenbrunnar vid stadens skolor och förskolor. Delar av detta handlas i 
sin tur upp i konkurrens på marknaden. Produktions huvudsakliga uppgifter 
är:
- Skötsel av utemiljöema vid flertalet av Västerås kommunala skolor och 
förskolor. - Upphandling externt av gräsklippning, vinterskötsel och 
sandupptagning.
- Skötsel runt Teatern, Stadshuset, Stadsbiblioteket, gamla Konstmuseet 
samt Växhuset (efter konkurrensutsättning). Detsamma gäller några mindre 
upphandlingar som t. ex. skötseln vid gruppboendet Drevkarlen på Önsta 
Gryta.
- Samordning och kvalitetskontroll av genomfört arbete samt tjänsteperson i 
beredskap (vinter)
Under 2021 behöver delar av det konkurrensutsatta uppdragen inom avtalen 
handlas upp. Förvaltningen behöver även ta ställning till fortsatt inriktning 
för avtalen mellan fastighetsenheten och produktion.

Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 8 december 2020.

Justeranctes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 256 Dnr FN 2020/00378-1.4.1

Överläggning - Styrkort och internkontrollplan 2021

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till styrkort och internkontrollplan för 
2021 och nämnden ges nu möjlighet att lämna synpunkter och medskick. 
Styrkortet och internkontrollplanen ingår i verksamhetsplanen för 2021, som 
kommer att lyftas till nämnden för beslut i december.

Ärendet överläggs inför beslut i fastighetsnämnden den 8 december 2020.

Utdragsbestvrkande
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§257 Dnr FN 2020/00504-1.7.1

Beslut - Samrådsyttrande - Detaljplan för del av Västerås 4:46, 
4:74 och 4:84, Tunbytorp, Västerås, Dp 1909

Beslut
1. Planförslaget tillstyrks.
2. Förslag till yttrande daterat 2020-11-03 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.
3. Fastighetsnämnden bekostar de ytterligare utredningar som krävs för att 
den begärda detaljplanen ska vinna laga kraft.

Arendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar gällande 
Tunbytorp, Dp 1909. Detaljplanen rör exploatering av området mellan 
Nyängsleden och Lågspänningsgatan. Den planerade exploateringen utgörs 
av näringslivsmark för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Teknik- och fastighetsförvaltningen för fastighetsnämnden har i skrivelse 
daterad den 3 november 2020 yttrat sig i ärendet.
För att detaljplanen ska vinna laga kraft kan vissa kompletterande 
utredningar krävas. Dessa kostnader kommer att ingå i markpriset och 
finansieras därmed genom senare markförsäljning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:
1. Planförslaget tillstyrks.
2. Förslag till yttrande daterat 2020-11-03 godkänns och överlämnas till 
byggnadsnämnden.
3. Fastighetsnämnden bekostar de ytterligare utredningar som krävs för att 
den begärda detaljplanen ska vinna laga kraft.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§258 Dnr FN 2020/00497-1.5.1

Information - Utvärdering av konceptförskolor

Ärendebeskrivning
Skriftligt material har skickats ut till nämnden avseende utvärdering av 
konceptförskolor.

Nämnden tackar för informationen.

Utdraesbestvrkande
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§259 Dnr FN 1827261-

Information - Resultat från stadshusutredning, antikvarisk 
utredning och möjligheter med lokaler

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om resultatet från stadshusutredningen, antikvarisk 
utredning och möjligheter med lokaler.

Nämnden tackar för informationen.

Justerandes sianatur Utdraasbestvrkande
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§260 Dnr FN 2020/00528-3.3.2

Anmälan av nämndinitiativ från (M) och (KD) - Beakta mindre 
privata företagsenheter vid fastighetsförsäljning av vård-, skola- 
och omsorgslokaler

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Arendebeskrivning
Eleonore Lundkvist och Patrik Lockne, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken "Beakta mindre privata 
företagsenheter vid fastighetsförsäljning av vård-, skola- och 
omsorgslokaler".

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


