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§ 69 Dnr FN 2020/00021-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Drift och fastighetsunderhåll 

Beslut 
1. Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
fastighetsdrift. 
2. Fastighetsnämnden förtydligar att en eventuell förlängning av avtalet ska 
föregås av beslut i nämnden.  
3. Direktören får i uppdrag att se över delegationsordningen avseende beslut 
om förlängning av avtal och återkomma till nämnden.   
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal för fastighetsdrift går ut 2020-08-31.  Detta är ett av 
enhetens största avtal. Avtalet har delats upp i tre delar som motsvarar 
Västerås Stads förvaltningsområden. Detta innebär att det blir tre separata 
avtal; Västerås Skola, Västerås Lokaler och Västerås Särskilt Boende.  
Förvaltningen avser därför att handla upp ett nytt avtal med en (1) leverantör 
inom varje förvaltningsområde. Samtliga avtal har en avtalstid på 4 år med 
option på ytterligare 2+1 år.       
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:   
1. Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
fastighetsdrift.  
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg: 
- Fastighetsnämnden förtydligar att en eventuell förlängning av avtalet ska 
föregås av beslut i nämnden.  
- Direktören får i uppdrag att se över delegationsordningen avseende beslut 
om förlängning av avtal och återkomma till nämnden.  

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