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Ordföranden har ordet

magnus edström (mP), ordförande 
styrelsen för fastighetsnämnden

2017 har på många sätt varit ett 
exceptionellt år. två riktigt tunga etable-
ringar är nog det som sticker ut allra mest. 
Under våren blev det klart att amazon 
Web services vill etablera sig i Västerås och 
bygga datahallar för molnbaserade platt-
formstjänster. nämnden sålde via beslut i 
kommunfullmäktige mark inom kvarteret 
Kvastbruket för ändamålet. Byggnation 
pågår nu för fullt.

Under hösten blev det klart att north-
volt vill anlägga en forskningsanläggning 
på Finnslätten. Västerås var med i finalen 
i konkurrensen om att vara potentiell ort 
för etablering av europas största fabrik för 
litiumjonbatterier. segern i den striden gick 
till skellefteå, men andrapriset i form av en 
forskningsanläggning var mycket glädjan-
de. dessutom är Västerås i allra högsta 
grad med i matchen om northvolt, eller 
någon annan aktör, vill bygga en liknande 
fabrik i framtiden.

en tredje faktor som gör 2017 till ett 
exceptionellt år är takten i bostadsbyg-
gandet. Redan förra årets byggtakt, med 
895 färdigställda bostäder, var den högsta 
sedan 1990. i år ökade takten ytterligare 
till 1120 färdigställda bostäder. nämnden 
tog också beslut om markanvisning för 
över 1354 lägenheter på kommunal mark. 
det lägger grunden för en fortsatt hög takt 
i bostadsbyggandet, vilket är viktigt med 
tanke på den befolkningsökning som nu 
råder i kommunen.

Befolkningsökningen skapar också tryck 
på att få fram lokaler och anläggningar 

för vård, skola, omsorg, idrott, friluftsliv, 
kultur med mera. investeringsbudgeten är 
omfattande och innehåller många utma-
ningar. en av de svåraste utmaningarna 
är byggsektorns överhettning, vilket leder 
till hård konkurrens om arbetskraft med 
kraftigt stigande priser som följd.

arbetet med att bygga det nya 
Lögarängsbadet pågår för fullt. Badhuset 
beräknas stå klart våren 2019. nämnden 
för idrotts- och friluftsliv har beslutat att 
inte ha fortsatt badverksamhet i Kristi-
ansborgsbadet när verksamheten i det 
nya badet kommer igång. För att undvika 
att staden står med ett tomt badhus har 
Kristiansborgsbadet sålts till en privat 
aktör med målsättningen att hålla igång 
badverksamhet utan kommunal finansie-
ring. i konkurrens såldes Kristiansborgsba-
det till actic/Reiton. i affären ingick också 
möjligheten att utveckla området runt 
badet med nya bostäder. en ny detaljplan 
ska tas fram för området.

sammantaget kan vi se tillbaka på ett 
synnerligen intensivt och framgångsrikt år. 
Jag vill tacka förvaltningen för ett mycket 
väl utfört arbete. ett stort tack också 
till alla våra samarbetspartners. det är 
tillsammans med er vi gör det möjligt. Vill 
också rikta ett stort tack till mina politiker-
kollegor i nämnden för att vi tillsammans 
fattar kloka beslut till gagn för Västerås 
utveckling.
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direktören har ordet
högtryck I 
stadsbyggnadsprocessen
2017 var ett oerhört intensivt och spän-
nande år för alla som verkar i stadsbygg-
nadsprocessen i Västerås. det färdigställdes 
till sist 1120 nya bostäder i Västerås 2017 
vilket är mer än någonsin under 2000- ta-
let. För teknik- och fastighetsförvaltningens 
arbete inom fastighetsnämndens verksam-
hetsområde innebar högtrycket i stads-
byggnadsprocessen deltagande i många 
etableringsfrågor i stadens berednings-
grupp och i projektgrupper för planering 
av nya översikts- och detaljplaner. Och 
naturligtvis även beredning av markanvis-
ningar och exploateringsavtal inför beslut i 
nämnd. Förvaltningen bidrog även i högsta 
grad i arbetet med årets två stora etable-
ringar för amazon och northvolt genom 
planering och handläggning av markaffä-
rerna. Planeringen av förskolor var också 
extrem jämfört med tidigare år. Från att ha 
planerat lokaler för cirka 4 nya avdelningar 
per år uppgick planeringförutsättningen 
2017 till hela 38 nya avdelningar inom en 
tvåårsperiod.

det ekonomiska utfallet 2017 speglar 
också högtrycket i verksamheten genom 
ett synnerligen gott resultat. exploaterings-
verksamheten redovisade ett överskott 
jämfört med budget på 139.6 mkr och 
fastighetsnämnden i övrigt ett överskott på 
165 mkr. totalt ett överskott på hela 304.6 
mkr jämfört med budget beroende på 
ökande försäljningar inom verksamheterna. 

Förvaltningen var genom mark- och 
exploateringsfrågorna involverade i flera 
stora utvecklingsprojekt som Västerås 
stad nu driver för att skapa attraktiva nya 
stadsdelar för boende och verksamheter. 
det handlar bland annat om projekten mä-
larporten, Kopparlunden, ängsgärdet, sätra 
och området kring Kristiansborgsbadet. ett 
projekt som bör lyftas särskilt är utveck-
lingen av Bäckby centrum där Bostads aB 
mimer, Bo Klok och ikano Bostad i samver-

kan ska bygga nya bostäder, samtidigt som 
allmänna platser och gator förändras och 
rustas upp. Förutom god samverkan mellan 
många berörda finns också extern finansie-
ring i form av byggbonus och statsbidrag 
till allmänna funktioner med och möjliggör 
projektet. Utöver fortsatt planerande och 
genomförande av stora fysiska åtgärder 
för utveckling av Västerås hamn landades 
2017 en ny finansieringsprincip för inves-
teringar i hamnen, och ett nytt hyresavtal 
togs fram för undertecknande i början av 
2018.  

av stora utvecklingsprojekt kan också 
nämnas byggandet av det nya Lögarängs-
badet där pågående partnering projekt ser 
framgångsrikt ut både avseende budget 
och tidsplan. invigning planeras till maj 
2019. ett annat lyckat utvecklingsprojekt 
är de tre första konceptförskolorna som 
gick i produktion under 2017. tanken med 
konceptförskolorna är att via en strategisk 
partneringupphandling nå ekonomisk och 
verksamhetsmässig effektivitet i byggandet 
av utformningen av framtidens förskolor. 
genom standardiserade lösningar sänks 
byggkostnaderna. Först ut var Önsta för-
skola, Blåsbo förskola samt Vallby förskola. 
Förskolorna beräknas vara färdigbyggda 
hösten 2018.

något som är värt att poängtera avseen-
de det gångna året är att hanteringen av 
det höga trycket i stadsbyggnadsprocessen, 
de många markanvisningarna, exploate-
ringsprojekten och byggnadsprojekten, 
samt de goda ekonomiska och verksam-
hetsmässiga resultaten skedde samtidigt 
som en ny organisation genomfördes. 
att det varit möjligt beror naturligtvis på 
ett suveränt jobb av alla medarbetare på 
förvaltningen. Jag vill därför rikta ett stort 
tack till alla medarbetare på förvaltningen 
som gjorde detta möjligt!  ett hjärtligt tack 
också till våra samarbetspartners och till 
fastighetsnämnden för det goda samar-
betet! 

hans näslund, direktör 
Förvaltningen för fastighetsnämnden
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ansvarsområden och organisation
Fastighetsnämnden ansvarar för
•	 de fastigheter som staden äger och 

ansvarar för köp och försäljning av all 
fast egendom

•	 exploateringsverksamheten och är 
beställare av alla detaljplaner som berör 
stadens mark

•	 att styra stadens samlade lokalutnytt-
jande och besluta om hur lokalbehov 
ska tillgodoses

•	 bostadsförsörjningsplaneringen och 
tar årligen fram en handlingsplan till 
bostadsstrategiska programmet

•	 förvaltningen av stadens tomträtter
•	 förvaltningen av stadens bebyggda 

fastigheter och för markreserven. gator 
och allmän mark förvaltas av tekniska 
nämnden.

teknik- och fastighetsförvaltningen ska 
agera så att goda relationer upprätthålls 
med hyresgäster och samarbetsparter 
samtidigt som förvaltningen ser till nyttan 
för staden som helhet och lever upp till 
stadens övergripande mål. teknik- och 
fastighetsförvaltningen ska alltid välja de 
åtgärder som leder till ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt resultat samt sträva ef-
ter bästa förräntning av fastighetskapitalet. 
Uppdragen ska också utföras så att de står 
sig högt vid jämförelse med andra aktörer 
på marknaden.

stadens strategiska plan ska ligga till 
grund för verksamhetens inriktning och 
uppföljning. även översiktsplanen är ett 
viktigt styrdokument.
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Riskanalys och internkontroll

Omvärldsanalys
mark och exploatering har regelbundet 
kontakter med byggherrar. Under hösten 
2017 var det många byggherrar som 
förmedlade att marknaden för försäljning 
av nyproducerade bostadsrätter stagnerade 
både i Örebro och i Uppsala. även i stock-
holm blev det svårare att sälja nybyggda 
bostadsrätter. någon tydlig förändring av 
marknaden i Västerås har ännu inte kunnat 
avläsas, men Västerås påverkas av omvärl-
den så det kan förväntas att något händer 
på marknaden för nybyggda bostadsrätter.

inom lokalanskaffningsprocessen är i 
dagsläget samtliga interna och externa 
projektledare fullt belagda (våra avtalspart-
ners har i dagsläget inga fler konsulter att 
hyra ut), och ramkonsulter har efterfrågat 
prioritetsordning. Uppgången i byggbran-
schen påverkar både planerade investe-
ringar och underhållsåtgärder.

Förvaltningen har vid planeringsmöte 
lyft frågan med barn- och utbildningsför-
valtningens planeringsgrupp om att upp-
rätta en prioriteringslista med anledning av 

stadens ökande investeringsvolymer 2018 
och framåt. detta berör även andra för-
valtningar inom staden, men det påverkar 
i stor grad skolomställningen och flytt av 
förskolor kopplat till detta.

detta medför att verksamheternas 
planerade aktiviteter påverkas. det betyder 
också att investeringsnivåer för komman-
de år kan komma att skjutas i tid, vilket 
påverkar investeringsramen under hela 
planeringsperioden. det vore önskvärt 
att projekt som ej är direkt kopplade till 
stadens expansion och är möjliga att 
genomföra senare skjuts på framtiden.

Byggmarknaden i Västerås går nu för 
högtryck och många av stadens nybygg-
nadsprojekt brottas med stigande priser 
och det saknas personal i vissa projekt, 
personal både i projekteringsskede och 
produktionsled. Vi ser i samtliga offerter att 
priserna stiger. Under perioden 2012-2016 
så ökade byggkostnaderna med cirka 9 
procent. 2017-2018 inom olika inflytt-
ningsregioner förutspås med nuvarande 

inflationstakt en prisökning på cirka 6-8 
procent.

Fastighetsbranschen genomgår ett para-
digmskifte i samband med den pågående 
och kommande digitaliseringen, det finns 
både möjligheter och utmaningar inom 
den. möjligheter med att informationen 
kan följa med hela projektet från program/
projektering till förvaltning och avveckling 
samt att i och med att i princip all nyin-
stallerad utrustning kan kopplas upp och 
ge mätvärden finns en fantastisk möjlighet 
att styra klimat och funktioner kopplat till 
användningen av lokaler. Utmaningarna 
består i att förvaltnings- och driftorgani-
sationen måste ta ett helhetsgrepp och 
kunna ställa tidiga krav på vilken informa-
tion man önskar i förvaltningsskedet och 
att kunna göra analyser av alla tillgängliga 
mätvärden/indikeringar som finns. en an-
nan utmaning är säkerhetsaspekterna hur 
kominerar vi tillgänglighet/åtkomst men 
förhindrar otillbörlig åtkomst.

internkontrollplanen baseras på en 
riskanalys som tagits fram tillsammans 
med verksamhetschefer och riskansvariga 
på teknik- och fastighetsförvaltningen 
(fastighetskontoret).

För 2017 identifierades sex stycken 
huvudområden i internkontrollen. dessa är: 
•	 Bristande underhåll
•	 höga oförutsedda kostnader kopplade 

till hamnen
•	 Brand och storbrand
•	 Värmebölja – varma fastigheter
•	 Vattenskada på grund av skyfall
•	 avbrott i trygghetslarm

arbetet med att följa upp och utföra 
granskningar av kontrollaktiviteterna 
avseende internkontrollplanen 2017 har 
skett löpande under 2017. Under året har 
uppföljningsmöten om gällande intern-
kontrollplan genomförts på enheterna 
med bland annat teamledare, riskägare 
och behandlingsansvariga. Under 2017 
har, utöver granskning av den fastställda 
internkontrollplanen, även uppföljning av 
ett antal ytterligare interna fokusområden 
avseende internkontroll skett. Uppföljning 
av kontrollaktiviteterna har skett via inter-
vjuer och stickprovskontroller. slutsatser 

och dokumentation av granskning finns 
arkiverad på teknik-och fastighetsförvalt-
ningen.

Bedömningen är att arbetet med in-
ternkontroll har utvecklats och förbättrats. 
internkontrollen har gått från att vara mer 
informell till mer standardiserad, det vill 
säga, kontroller existerar och är i de flesta 
fall tillräckligt dokumenterade. 
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Årets viktigaste händelser
Mark och exploaterIng
Beredningsgruppen behandlar alla 
frågor om nybyggnation som inkommer 
från byggherrar. detta gäller idéer om 
nybyggnation på såväl kommunal som 
privat mark. Beredningsgruppen består av 
tjänstemän från flera olika förvaltningar 
inom staden, men leds och administreras 
av mark och exploatering. Under året har 
ett stort antal förfrågningar behandlats, 
vilket lett till ett stort tryck på enheten 
att teckna avtal och behandla beslut om 
tilldelning av mark. 

enheten har deltagit i arbetet med 
framtagande av nytt program för bostads-
försörjningen 2018-2021 med mål och 
indikatorer som kommunfullmäktige antog 
i december 2017. Programmet innehåller 
fyra mål varav ett är Bostäder för fler – 
planera för 40 000 bostäder till 2050, 
vilket innebär en målsättning om 5 000 
färdigställda bostäder till 2021. arbete har 
pågått parallellt med att ta fram förslag till 
ny handlingsplan för bostadsförsörjningen 
2018-2019 som svarar upp mot program-
mets målsättningar. Fastighetsnämnden 
beslutade i december att skicka hand-
lingsplanen på remiss. handlingsplanen 
beräknas antas av kommunstyrelsen i maj 
2018.

arbete med att revidera Västerås 
översiktsplan 2026 har pågått under året 
och enheten har deltagit i arbetet liksom 
arbeten med fördjupningar av översikts-
planen som pågått för erikslund, hälla, 
hamnen/hacksta, avfart irsta, ängsgärdet, 
sätra samt området runt arosvallen. 

enheten har även medverkat i förvalt-
ningsövergripande grupper för till exempel 
framtagande av ny grönstrukturplan, fram-
tidens kollektivtrafik, natur- och kulturmil-
jöplan med mera.

Under 2016 har mark och exploate-
ring arbetat fram förslag till riktlinjer för 
markanvisning samt riktlinjer för exploate-
ringsavtal. Kommunfullmäktige beslutade 
fastställa dessa riktlinjer den 2 februari 
2017 (§48-49). styrdokumenten hjälper till 
att skapa transparens och ökad tydlighet, 
vilket underlättar verksamhetens arbete.

mark och exploateringsenheten i 
Västerås stad har årligen möten med sex 
likstora kommuner. det är gävle, Upp-

sala, Örebro, eskilstuna, Linköping och 
norrköping. Vid dessa sammankomster, 
benämnt meX-7-stads, behandlas aktuella 
frågor inom exploateringsverksamheten. 
Årligen sammanställs även prisstatistik för 
näringslivstomter, småhus och flerbostads-
hustomter.

bostadsbyggande  
I Västerås 2017 
en handlingsplan för bostadsförsörjning 
2016-2017 antogs under 2015. handlings-
planen anger åtgärder för att nå målet om 
4 000 bostäder under mandatperioden 
samt övriga mål som kommunfullmäktige 
antog 2014 för bostadsförsörjningen. 

Under 2017 färdigställdes 1120 
lägenheter, vilket är det högsta antalet 
färdigställda bostäder sedan 1990. det 
sammanlagda utfallet för perioden 2014-
2017 blir 3 142 lägenheter. detta innebär 
att staden inte uppnår det övergripande 
målet om 4 000 lägenheter 2014-2017 
men byggandet har legat på en historiskt 
hög nivå.

av de färdigställda bostäderna utgjor-
des 918 lägenheter i flerbostadshus och 
202 lägenheter i småhus. Upplåtelsefor-
merna fördelades enligt följande: 50 pro-
cent hyresrätter, 35 procent bostadsrätter 
och 15 procent äganderätter.

antalet påbörjade lägenheter under 
2017 var 1 295. av de 1 295 lägenheterna 
var 1 116 lägenheter i flerbostadshus och 
179 i småhus. här var fördelningen på 
upplåtelseformer 60 procent hyresrätt, 
28 procent bostadsrätt och 12 procent 
äganderätt. 

närIngslIV I Västerås 2017
det råder stor efterfrågan på planlagd 
mark för näringslivsändamål och den mark 
som staden har planlagd för industri och 
handel minskar kraftigt. För att tillgodose 
det behov av näringslivsytor som uppkom-
mer i en stad med växande befolkning har 
fastighetsnämnden begärt planläggning 
av två nya områden för näringslivsända-
mål. dels ett område om cirka 10 ha vid 
nyängsleden, tunbytorp, dels ett markom-
råde om cirka 67 ha norr om tunbytorp.

amazon
den 6 april 2017, § 129, beslutade kom-
munfullmäktige att sälja fastigheter inom 
kvarteret Kvastbruket till amazon Web 
services. amazon Web services är en del 
av amazon.com. Verksamheten omfattar 
bland annat molnbaserade plattforms-
tjänster, och företag som iKea, telenor, 
husqvarna och Wireless Car (Volvo) 
använder sig av företagets tjänster. affären 
möjliggjordes till stor del av att det fanns 
färdig detaljplanlagd mark för ändamålet.

northvolt
Västerås var länge en av slutkandidaterna, 
tillsammans med skellefteå, som företa-
get northvolt valde ut som potentiell ort 
för etablering av europas största fabrik 
för litiumjonbatterier. northvolt valde 
skellefteå som etableringsort för den första 
delen av fabriken och Västerås som platsen 
för företagets forskningsanläggning. 
Forskningsanläggningen ska stå klar 2019 
och beräknas sysselsätta cirka 300-400 
personer. etableringen ligger väl i linje med 
Västerås stads strategiska utvecklingsarbe-
te med en stark koppling till kunskapsin-
tensiva företag, innovation och ett hållbart 
näringsliv.

MarkanVIsnIngar
Under 2017 har beslut i fastighetsnämn-
den fattats för markanvisningar av 1354 
lägenheter på kommunens mark. Vissa 
av dessa är markanvisningar av så kallat 
tillskottsmark, mindre markområden för att 
möjliggöra byggherrarnas egna byggnation 
inom sina fastigheter.

stadsdelsutVecklIngsprojekt 
Under året har mark och exploatering 
deltagit i arbeten med utveckling av Kop-
parlunden, ängsgärdet, Bäckby centrum, 
stationsområdet och sätra. 

kopparlunden
i enlighet med ramavtalet tecknat mellan 
fastighetsägarna och staden, vilket reglerar 
principerna för hur genomförandet av 
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intentionerna i planprogrammet ska 
genomföras, har en styrgrupp bildats som 
ska styra utvecklingen av Kopparlunden 
mot de gemensamma målen. styrgrup-
pen består av två representanter från 
fastighetsägarna och två från staden. en 
projekt- och plangrupp har också bildats 
inom staden som har till uppgift att arbeta 
med de övergripande frågorna för hela 
området. Projekt- och plangruppen leds av 
mark- och exploatering. Under 2017 har 
arbetet med två av totalt fyra detaljplaner 
påbörjats, syd och mitt. 

ängsgärdet
mark- och exploatering deltar i arbetet 
med en fördjupad översiktsplan.  ängsgär-

det ska omvandlas till en attraktiv stadsdel 
med bostäder, arbetsplatser, parker och 
mötesplatser. Parallellt med den fördjupade 
översiktsplanen pågår en utredning kring 
VL-depåns framtid. 

bostadsprojekt 
gäddeholm 
inom herrgårdsängen är alla småhustom-
ter sålda och de sista husen färdigställdes 
under 2017. i och med att herrgårdsängen 
är färdiginflyttad påbörjades överlämnan-
det av samfälligheten till det boende. 

infrastrukturen inom malmen fär-
digställdes under första delen av 2017. 
samtliga styckarbyggartomter som släpp-
tes till tomt- och småhuskön i december 

2016 såldes under 2017, och tomtköparna 
kunde tillträda sina tomter under som-
maren. av de markanvisade byggherrarna 
har en byggherre startat byggnation och 
två byggherrar har fått bygglov för sina 
åtaganden. För återstående byggherrar har 
försäljningsprocessen påbörjats eller ska 
påbörjas. För kommande bostadsetapper 
3 och 4 inom gäddeholm har en förstudie 
slutförts och fastighetsnämnden beslutade 
den 20 april, §88, att begära detaljpla-
neläggning. 

öster Mälarstrand 
Under 2017 har inflyttning skett i ett flertal 
kvarter inom Öster mälarstrand; kvarte-
ren Focken 1-4, kvarteret Bommen och 

Datum för 
beslut i FN 

byggherre Projektnamn stadsdel antal lgh hustyp Upplåtelse
form 

2017-02-16 Balder Projektutveckling aB Rödklinten 2 gideonsberg 30 Fh hR/BR

2017-02-16 Balder Projektutveckling aB Klockarkärleken 2 Klockartorp 48 Fh hR/BR

2017-02-16 ikano Bostad aB Konvaljen 2 gideonsberg 45 Fh hR

2017-02-16 hsB hartassen 1 Önsta gryta 20 Fh hR/BR

2017-03-16 Riksbyggen ekberga park Viksäng 148 Fh BR

2017-03-16 Willhem aB sandgärdet sandgärdet 50 Fh hR

2017-03-16 shh Bostad aB Billsta Billsta norr 50 Fh BR

2017-06-15 tornet aB skytten 10 haga 42 Fh hR

2017-06-15 BoKlok housing aB Bäckby C Bäckby 90 Fh BR

2017-06-15 ikano Bostad aB Bäckby C Bäckby 240 Fh hR

2017-05-15 Bostad aB mimer Bäckby C Bäckby 124 Fh hR

2017-11-23 aroseken mark aB Lodjuret skallberget 18 sh äR

2017-11-23 aPP Properties dp4, kv. najaden Öster mälarstrand 80 Fh BR

2017-11-23 svea fastigheter dp4, kv.hydran Öster mälarstrand 70 Fh hR

2017-11-23 slättö Förvaltning dp4, kv.Valfisken Öster mälarstrand 45 Fh hR

2017-11-23 Bright Living dp4, kv.nautilus Öster mälarstrand 30 Fh BR

2017-11-23 etC/Kjellgren & Kaminsky dp4, kv.Ran Öster mälarstrand 25 Fh hR

2017-11-23 tornet aB skoltomten Öster mälarstrand 50 Fh hR

2017-12-15 Jm aB skiljebo skiljebo 149 Fh BR/äL

antal lägenheter i markanvisningar under perioden: 1 354
*Fh= Flerbostadshus, sh= småhus *hR= hyresrätt, BR=Bostadsrätt, äR= 
äganderätt, äL= ägarlägenhet
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mimers trähus inom kvarteret mesanseg-
let. inom dp 2 har Jm och Peab slutfört 
sina åtagande med inflyttning av de sista 
bostadshusen. 

invid Kokpunkten har byggnation 
startats av 350 byggrätter, som staden 
markanvisade till sex olika byggherrar inom 
dp3. en byggherre bygger plusenergihus 
enligt miljöbyggnad guld som kommer att 
utvärderas samt att ett forskningsprojekt 
pågår som avser att klargöra definitionen 
av ett ”plusenergihus”. Övriga byggherrar 
bygger enligt miljöbyggnad silver samt 
svanenmärkning. 

detaljplanen (dp 1820, skoltomten) för 
skola och två 15 våningars punkthus söder 
om mälarparken överklagades till mark- 
och miljödomstolen som upphävde planen. 
en ny detaljplan (dp 1876, skoltomten), 
som beräknas gå ut på samråd i januari 
2018, har nu tagits fram med reducerad 
bebyggelse för skola och bostäder. mark- 
anvisning för dp4 har genomförts med 
mycket stort intresse med 35 byggherrar 
som lämnade in intresseanmälan. tolv 
byggherrar kallades till dialogsamtal som 
sedan resulterade i beslut att markan-
visa sex byggherrar, varav en byggherre 
markanvisades ”skoltomten”. alla sex 
byggherrarna avser att bygga minst enligt 
miljöbyggnad silver varav några har högre 
ambitioner och bygger två passivhus och 
ett plusenergihus. dp4 kommer att bli 
ytterligare energismart jämfört med den 
redan energismarta dp3.

barkarö, gotö 
detaljplanearbete pågår tillsammans med 
aroseken av gotö etapp 2 för att möjlig-
göra bostäder, förskola, en gruppbostad 
samt en förlängning av Barkarövägen upp 
till Örtagården. detaljplanen har varit ute 
på samråd. 

kristiansborgsbadet 
Badverksamheten inom Kristiansborgsba-
det planeras fortgå till våren 2019 då nya 
Lögarängsbadet ersätter Kristiansborgs-
badet. 

en dialogprocess har genomförts med 
marknadens aktörer av badverksamhet 

med syfte att hitta en lämplig aktör som är 
intresserad av att köpa Kristiansborgsbadet 
samt bygga fristående bostäder inom bad-
huskullen. Kommunfullmäktige beslutade 
den 7 december 2017 att sälja Kristians-
borgsbadet till actic/Reiton och att dele-
gera till fastighetsnämnden att upprätta 
och besluta om erforderliga avtal avseende 
tomträttsupplåtelse och markanvisning 
samt att hos byggnadsnämnden begära 
detaljplan för det aktuella området. den 
nya detaljplanen som ska upprättas har till 
syfte att bland annat pröva omfattningen 
av bostadsbyggandet. Förarbetet har star-
tat med studier av byggnadsvolymer samt 
att en känslighets- och tålighetsanalys av 
området har tagits fram. dialog har under 
hösten/vintern hållits med de närmaste 
grannarna för att så långt som möjligt 
diskutera detaljer kring bostadsbyggandet. 
Parkområdet är känsligt och det finns 
många åsikter om hur det ska disponeras. 
den nya ägaren kommer att ha vatten kvar 
i stora bassängen för den motionssimman-
de allmänheten till rimligt entrépris.

skiljebo
Vid decembernämnden 2017 togs beslut 
avseende markanvisningen för skiljebo, 
som genomfördes genom ett jämförelse-
förfarande. Jm aB tilldelades markanvis-
ningen som medför upplåtelse av mark 
för 149 lägenheter, varav 32 lägenheter 
kommer upplåtas som ägarlägenheter 
enligt markanvisningens krav.  med Jms 
tilldelningsbeslut effektuerar förvaltningen 
nämndinitiativet från moderaterna och 
Liberalerna ”Förbered markanvisning för 
ägarlägenheter”. Utvärderingskriteriet för 
markanvisningen var social hållbarhet. Jms 
inlämnade förslag bedömdes ge förutsätt-
ningar för att det nya bebyggelsesområdet 
kommer att verka stärkande för den social 
hållbarhet i stadsdelen både genom den 
fysiska utformningen och genom olika 
delaktighetsprojekt.

lillhamra 
aroseken har under året färdigställt sin 
radhusbebyggelse i kvarteret Lahtis och 
håller på att avsluta sin byggnation på 

Lillhamra. Peab har haft inflyttning i 36 
bostadsrätter i kv. Kassel. Peab har under 
året startat byggnation av 63 bostadsrätter 
och 23 småhus, inflyttning sker succesivt 
under 2018/2019 vartefter byggnationen 
färdigställs. Flera av styckebyggarna har 
byggt klart under året och många har 
finplanerat sina tomter. Färdigställande 
av gator och parkmark sker succesivt vart 
efter området Lillhamra byggs ut. 

stadsträdgården 
Kärnhem har under året färdigställt sina 
25 småhus som upplåts med bostadsrätt, 
i december var de klara för inflyttning. 
staden har byggt områdets miljöbod under 
hösten. Peab blev tilldelade entreprenaden 
att bygga en gångbro över hamrebäck-
en, gångvägar, spänger, bryggor utmed 
mälaren inom planområdet, de inledde 
arbetena under slutet av 2017. 

Västra skälby 
Försäljning har skett av de 17 stycketom-
terna i etapp 1 och på ungefär hälften 
av tomterna har hus uppförts under året. 
även en förskola har byggts i området utav 
Barnens Lilla academia och byggherren er-
eim har påbörjat byggnationen av radhus. 
Projektering och upphandling av ledningar 
och gator av en andra etapp har påbörjats.  
en kompletterande förundersökning av 
arkeologin inom kvarteret geodeten har 
genomförts under hösten 2017 för att 
möjliggöra ytterligar byggnation norr om 
annelunds gård.

skytten 10, lillhagaskolan,  
norra haga 
den 15 juni 2017, §143, beslutade 
fastighetsnämnden att tilldela tornet aB 
markanvisningen för skytten 10, där bygg-
herren planerar att bygga 42 hyresrätter. 
de gamla byggnaderna på skytten 10 revs 
under våren 2017.

hulte 3 och högne 2 
detaljplanen har vunnit laga kraft under 
året, inom kv. hulte 3 och högne 2 som 
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kommer att ge plats för cirka 230 nya 
bostäder. staden och mimer har tecknat 
köp- och genomförandeavtal under våren. 
de allmänna parkeringsplatser på hulte 3 
kommer att flyttas till mimers parkerings-
hus i högne 2, där stadens parkerings-
bolag ska hyra 240 p-platser av mimer. 
Byggnationen börjas i kv. högne som 
innehåller både bostäder och en p-anlägg-
ning innan byggnation kan påbörjas i kv. 
hulte 3. mimer har under hösten projektet 
och planerar att inleda sin byggnation 
våren 2018.

herta och klaudia  
– (klippan och bryggaregården) 
mimer och Riksbyggen har fått en gemen-
sam markanvisning. inga avtal är tecknade 
då utredningar pågår för att klargöra förut-
sättningarna för projekten. Under året har 
projektgruppen arbetat med att klarlägga 
parkeringsbehovet, projektets ekonomi och 
planeringsriktlinjer för ny bebyggelse. 

bäckby centrum
staden genom fastighetsnämnden gick ut 
med att söka byggherrar som var intresse-
rade av att tillsammans med Bostads aB 
mimer omdana centrumområdet.  markan-
visningsprocessen genomfördes i flera steg. 
Förutom att byggherrarna skulle påbörja 
projekteringen under planarbetet, innan de 
har förvärvat marken, var ett av urvalskri-
terierna att byggherrarna tillsammans ska 
medverka till ett socialt hållbart Bäckby.  
BoKlok, ikano Bostad och Bostad aB 
mimer erhöll markanvisningen för Bäckby 
centrum och ska tillsammans bygga drygt 
400 nya bostäder.

björskogsgatan, Malmaberg 
Under 2017 har detaljplanearbete pågått 
tillsammans med Riksbyggen och murman 
arkitekter för att möjliggöra uppförande 
av bostadsrätter. detaljplanen har antagits 
av byggnadsnämnden men har blivit 
överklagad.

käringbacken

Under 2017 har detaljplanearbete pågått 
för Käringbacken 1 samt omkringliggande 
område tillsammans med Riksbyggen och 
archus arkitekter för att möjliggöra ca 60 
bostadsrätter. detaljplanen har antagits 
av byggnadsnämnden men har blivit 
överklagad.

kornknarren (fd. stenkumlaskolan) 
Byggherrarna hemsö och Riksbyggen har 
fått en gemensam markanvisning. detalj- 
planarbetet har pågått under året, där pla-
nen var ute på samråd under hösten. enligt 
planförslaget tillskapas byggrätter för 
förskola och sammanlagt 260 nya bostäder 
varav trygghetsboenden och 72 av dessa 
är i ett äldreboende. detaljplanen beräknas 
vinna laga kraft till sommaren 2018.

södra källtorp  
(Wenströmska skolan) 
arbetet med detaljplanen pågår och 
innefattar både bostadsexploatering samt 
äldreboende, trygghetsboende, förskola 
och idrottshall. genomförandeavtal har 
tecknats med hemsö gällande äldreboen-
de, trygghetsboende, förskola och idrotts-
hall. del av bostadsmarken är markanvisad 
till ett exploateringsbolag bestående av 
aroseken, hsB, Kärnhem och mälarvillan. 
exploateringsbolaget beräknar kunna 
byggas cirka 400 bostäder, företrädelsevis 
småhus upplåtna med äganderätt och 
bostadsrätt. Ytterligare cirka 100 lägenhe-
ter närmast e18 kommer att markanvisas 
till andra aktörer efter det att detaljplanen 
är klar. 

kvistberga 
Första etappen på Kvistberga är slutsåld 
efter en längre tid av stillestånd, och 
gatorna har färdigställts och reparerats 
under året. Projektering av gator och 
ledningar för att möjliggöra en till etapp 
med 25 stycketomter har genomförts och 
upphandling har påbörjats. 

fridnäs tennisplaner 
detaljplanarbete pågår för tennisplanerna 

vid Fridnäs. marken ägs till större delen av 
ett bolag som heter Fridnäs 2:1 aB. staden 
äger en mindre andel av marken. ett mark- 
anvisningsavtal har tecknats med bolaget 
gällande förvärv av stadens mark.

oxbacken centrum
detaljplanearbete pågår för Oxbacken cen-
trum tillsammans med imperia Fastigheter, 
Region Västmanland och Pingstkyrkan 
som alla äger mark inom planområdet. 
detaljplanen kommer möjliggöra upp-
förandet av bostäder, verksamheter och 
parkeringshus.

närIngslIVsprojekt 
kvastbruket 
amazon Web services förvärvade 300 000 
kvm mark för uppförande av fyra stycken 
datahallar på Kvastbruket. 

norra tunbytorp 
inom norra tunbytorp har staden sålt 
näringslivsmark till trafikverket, Big Bear 
Real estate aB samt till Va Batterigatan 
Fastighets aB.

erikslund 
Byggnation av kvarvarande planerade väg-
ar inom erikslund har påbörjats under året 
och beräknas öppna för trafik under våren 
2018. mainstay fastigheter och Bröderna s 
Fastigheter har under året förvärvat totalt 
cirka 15 000 kvm på erikslund.

långängarna 
Under 2017 har Jm:s träinredning, aréens 
entreprenad, Pt asian trading, geidemark 
Fastigheter och talliosake förvärvat totalt 
cirka 24 000 kvm på Långängarna.

toMträtter och 
MarkförValtnIng 
tomträtter 
Under 2017 såldes 31 småhustomträtter, 
fem flerbostadshus, sex industrier och tre 
övriga tomträtter. 
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det förnyades 173 tilläggsavtal för 
tomträtter med 10-åriga avtal. dessutom 
förnyades 11 tilläggsavtal för tomträtter 
med 20-åriga avtal, samtliga valde att änd-
ra till 10-åriga avtal. 

det har tillkommit två nyupplåtelser 
med tomträtt för övriga ändamål. Vid 
utgången av 2017 återstår 2874 st 
tomträtter.

Markförvaltning, skog, arrenden 
och industrispår 
skogen sköts i enlighet med reglerna för 
PeFC-certifieringen. denna certifiering styr 
miljöanpassningen inom skogsbruket i 
form av skogsstandard, miljöstandard samt 
social standard. mellanskog är sedan 2014 
stadens skogsentreprenör som ska sköta 
avverkningar och skogsvård i kommunens 
skogar. 

antalet arrenden av jordbruksmark 
bestod vid årets slut av fyra gårdsarren-
den och 70 sidoarrenden omfattande en 
areal om cirka 1 800 ha. För jakt finns 
33 jakträttsupplåtelser upplåtna. Övriga 
arrenden är upplåtelser av mark för till 
exempel bensinstationer, kiosker och 
koloniområden. 

Fastighetskontoret är infrastrukturförval-
tare för stadens industrispår. Under 2017 

har arbetet med underhåll och upprustning 
av industrispår fortsatt. 

Under 2017 har en stor del av stadens 
bostadsarrenden på Björnön omförhandlats. 

arbetet med att bygga om stenpiren 
till ett gångstråk öppet för allmänheten 
har påbörjats. staden har tecknat ett avtal 
med skanska för bergtäkt nordväst om 
erikslund. 

fraMåtblIck 
Mälarporten
Projektet har under året arbetat om 
kommunikationsplanen och bytt namn, 
projektet heter nu mälarporten. de två 
största utmaningarna i mälarporten: av-
loppsreningsverket och Lantmännens silo 
har förberetts för beslut. en utredning om 
avloppsreningsverkets framtid har genom-
förts där alternativen flytt och inbyggna-
tion har utretts. Utredningen kommer att 
presenteras för politiken i inledningen av 
2018 varpå beslut kan tas. Förhandling 
om Lantmännens verksamhetsflytt har 
förberetts under året och kommer att 
intensifieras under 2018. Volymstudier 
har tagit fram för mälarporten som visar 
möjlig bostadsproduktion om cirka 5 000 
bostäder, dessutom har marknadsunder-
sökning genomförts i syfte att planera 

genomförandet av stadsdelsutvecklingen 
på bästa sätt. Ledningsomläggningarna i 
Kungsängsgatan har avslutats och gatan är 
nu klar för ombyggnad i sitt slututförande, 
något som påbörjas under 2019. 

Förberedelserna för samråd avseende 
Västerås resecentrum har gått in i en inten-
siv fas under året. Konstruktion och säkring 
av produktion i järnvägsanläggningen 
har varit i fokus liksom samordning med 
trafikverkets bangårdsombyggnad. arbetet 
har övergått i granskning av resecentrums 
konstruktion och kalkyl för att kunna ligga 
som underlag för samrådsbeslut vilket 
väntas under 2018. Förhoppningen är att 
Västerås nya resecentrum ska börja byggas 
under 2020. Behovet har kommit ytterli-
gare i fokus under året då det visar sig att 
Västerås numera har landets fjärde högsta 
resenärsflöde genom vårt resecentrum. 
stockholm, Uppsala och göteborg har 
högre resenärsflöden – och mer moderna 
resecentrum. media visar ett stort intresse 
för mälarportens utveckling liksom västerå-
sarna genom sociala medier.

kopparlunden
Under 2018 kommer den tredje detaljpla-
nen, norr, att påbörjas. staden gör också 
en förprojektering av all allmän platsmark 
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inom hela området i syfte att uppnå en 
helhet. 

arosvallen 
Processen pågår angående byggnation 
på och omkring arosvallen. en översyn av 
området pågår. 

sätra
sätra finns omnämnt i Västerås över-
siktsplan 2026 som ett område som ska 
utvecklas till en ny stadsdel och där en 
fördjupning av översiktsplanen är under 
framtagande. en stadsbyggnadsidé för 
området godkändes av kommunstyrelsen 
våren 2016. total inkom tre byggnadsför-
slag, av vilka två har gått vidare och ska 
vidareutvecklas tillsammans. Ytterligare 
utredningar behöver genomföras under 
året för att se förutsättningar för området. 
de viktigaste strukturerna i området ska 
bevaras. 

framnäs 
Vid sjösportgården pågår detaljplanelägg-
ning. För att få en helhet i området kring 
byggnaden ska även prövas möjligheten att 
tillskapa bostäder. Området närmast badet 
avsätts till allmän platsmark för att säker-
ställa tillgängligheten för allmänheten. 

studentbostäder vid carlforsska 
skolan
Planarbete pågår för att möjliggöra uppfö-
rande av studentbostäder vid Carlforsska 
skolan.

Iggeby gärde 
hsB har tagit fram ett bebyggelseförslag 
för iggeby gärde och staden har tillsam-
mans med hsB ansökt om planläggning av 
området för bostadsändamål. 

stenpiren, färjekajen 
Under 2018 kommer stenpiren att öppnas 
för allmänheten. 

djuphamnen
staden återtar markområden som tidigare 
ingått i upplåtelsen till mälarhamnar aB. 
detta innebär att mark och exploatering 
kommer överta förvaltningen av cirka 15 
arrendeavtal med verksamhetsutövare 
inom oljelagringsområdet. 

lokalförsörjnIng
de tre första konceptförskolorna gick 
i produktion under 2017. Förskolorna 
omfattar åtta avdelningar och först ut är 
Önsta förskola, Blåsbo förskola samt Vallby 
förskola. 

ersättningslokaler för de två sista 
kvarvarande gymnasieskolorna på Wen-
strömska, tranellska och Widénska gymna-
siet gick i produktion. Planerat tillträde för 
tranellska är sommaren 2018, respektive 
årsskiftet 2018/2019 för Widénska gym-
nasiet.

avtal om inhyrning av äldreboende, 
förskola och idrottshall vid södra Käll-
torp är genomfört.  Projektering pågår. 
äldreboende och idrottshallen kommer i 
första etappen. staden har erhållit ett bra 
hyresavtal med tydlig gränsdragningslista 
för verksamheterna. För äldreboendet har 
flöden för boende och personal priorite-
rats i arbetet och det har medfört lägre 
driftkostnader jämfört med andra inkomna 
förslag. Lokalerna är yteffektiva.

Förstudier klara för äldreboenden vid 
Öster mälarstrand och Karslund. Pro-
jektering pågår vid Öster mälarstrand. 
Vid Karlslund inväntas hyresindikation, 
detaljplanearbete pågår. 

Planering och urval av intresserade 
fastighetsägare för socialtjänstens hus 
resulterade i fyra bra inlämnade förslag. 
Processen med inhyrning pågår, genom 
beredning i berörda nämnder. För det vin-
nande förslaget har förslag på hyresavtal 
arbetats fram. hyresnivån är bra för staden 
och det finns flexibilitet i avtalet, genom 
att lokaler kan minskas eller utökas under 
hyresperioden. nästa steg är att bereda för 
beslut i individ och familjenämnden och 
fastighetsnämnden under februari 2018.

trossbackens gruppboende vid Viksäng 
är i produktion och projektering pågår för 
stenålderns (Bjurhovda) korttidsboende.

Upphandling av innebandyhall för fram-
tida inhyrning genomförd och överlämnad 
till fastighetsägare. Projektering påbörjad.

Årets arbete med investeringsplanering 
har kompletterats med ett jämställdhets-
perspektiv. samtliga projekt som tas upp 
i investeringsbudgeten har en beskrivning 
av hur jämställdhetsperspektivet har 
beaktats. syftet är att synliggöra hur våra 
resurser fördelas mellan könen. 

kValItetsutVecklIng
Ramfunktionsprogrammet för förskola har 
utvecklats ytterligare för att även kunna 
användas vid inhyrningar som referensma-
terial. dokumentet behandlar numera även 
utemiljö.

teknik och fastighetsförvaltningen och 
barn och utbildningsförvaltningen genom-
förde en kapacitetsutredning av stadens 
samtliga grundskolor för att identifiera 
flaskhalsar gällande skolornas kapacitet. 
detta för att underlätta i planeringen av 
nya skolor samt vilka som med relativt 
enkla medel kan anpassa för att kunna ta 
emot fler elever.

Kvalitetsutveckling ramfunktionspro-
gram äldreboende som legat till grund för 
tre projekt och ständigt utvecklas. tiden för 
en förenklad programhandling har kortats 
till tre månader.

Lokalprogram som tagits fram för social-
tjänstens hus kan användas vid kommande 
kontorsprojekt.

Verksamhetsbeskrivningar som tidigare 
har använts har utvecklats till behovsanaly-
ser för att ta ett helhetsgrepp kring behov. 
Utgår inte från befintliga lokaler, det 
bedöms i ett senare skede. Behovsanalyser 
är anpassade för olika typer av lokaler.

fraMåtblIck
de senaste fyra åren har behovet av 
antalet nya förskolor ökat markant. detta 
främst med anledning av politiska beslut 
att återföra årskurs sex till mellanstadie-
skolorna och det ökade bostadsbyggandet 
i staden. Under 2018 kommer fem nya 
förskolor att öppna, totalt 36 avdelningar 
brutto. detta ska ställas i förhållande till 
att under perioden 2013-2015 öppnades 
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två nya förskolor med fyra avdelningar 
vardera.

när förskolorna lämnar de ytor som 
idag används i berörda grundskolor, kom-
mer dessa att behöva anpassas tillbaka till 
skollokaler. skolor som berörs är Blåsbo-, 
Brandthovda-, norra Vallby-, Piltorp-, 
emaus- och skallbergsskolan. Utöver dessa 
anpassningsbehov pågår lokalprogram för 
mälarparksskolan, utredningar är påbörja-
de för en ny skola belägen norr om hamre 
ridcenter, lämplig lokalisering av ny skola 
både i västra centrala Västerås och Koppar-
lunden pågår. då staden inte förfogar över 
mark i dessa områden, sker detta i samråd 
med externa fastighetsägare.

Utredning kring lokalisering av ytterliga-
re en gymnasieskola kommer att påbörjas 
under 2018. ett större elevunderlag i kom-
bination med att friskolorna inte tar större 
andelar ökar behovet. skolans placering 
ännu ej utredd.

Utmaningar är att tillgodose behovet 
av förskolor och grundskolor inom stadens 
centrala områden såsom Kopparlunden.

arbetet med samlokalisering av grund-
skola F-6, äldreboende samt stor idrotts-
hall norr om hamre ridcenter intensifieras 
under 2018. Planarbetet pågår och paral-
lellt kommer en utredning genomföras för 
identifiera lämpliga ytor för samnyttjande.

Lokalförsörjningen kommer med 
berörda förvaltningar att fokusera på ett 
utvecklingsarbete kring befolkningsprog-
noser och stadsdelsanalyser.

i en allt mer komplext omvärld så 
behöver prognoser granskas kritiskt för att 
minimera felsatsningar och akuta lösning-
ar. stadsdelsanalyserna syftar till att ta ett 
bredare grepp kring frågor som möjliga 
placeringar (flera alternativ per stadsdel), 
ej lämpliga placeringar, förbereda mark 
för samhällsfunktioner, kartlägga möjliga 
avyttringsobjekt om behoven skulle minska 
i framtiden etcetera.

Fortsatta diskussioner kring komman-
de stadsdelar rörande fördelning mellan 
bostadsexploatering och ytor för främst 
förskola/skola. För närvarande ser vi 
utmaningar med att få plats med dessa 
funktioner och behovet av utemiljö. det är 
viktigt att kommande planer får en balans 
mellan bostäder och samhällsservice. 

fastIghetsförValtnIng
Året har präglats av många tidskrävande 
och utmanande rekryteringar, vid årsskiftet 
var enheten i princip fulltalig. Finslipning 
av organisationsförändringen från 2016 
har fortgått och fokus har varit styrning 
kombinerat med ledarskap och värde-
grundsarbete.

Fastighetsförvaltningen utför, utöver 
förvaltningen av stadens egna fastighets-
bestånd, även förvaltning på uppdrag av 
stadens helägda bolag, strategiska Fastig-
heter. ett stort arbete har lagts ner på att 
arbeta fram affärsplaner för samtliga bolag 
inklusive moderbolaget. mycket tid och 
resurser har också lagts kring försäljning 
av exempelvis fastigheten elledningen på 
tunbytorp.

Förvaltningen av hamnen ligger nu mer 
under fastighetsförvaltningen och under 
året har ett nytt hyresavtal med principer 
för investeringar verkats fram tillsammans 
med hyresgästen mälarhamnar.

trots stora utmaningar och förändring-
ar i personalstyrkan, till följd av flertalet 
nyrekryteringar, lyckades vi totalt sett öka 
vårt resultat med kundernas nöjdhet. nKi 
gick från 51 (2016) till 53 (2017).

tillgänglighet är en viktig del av förvalt-
ningens arbete. Under 2016 startades en 
inventering av alla kommunägda fastighe-
ter, vilken fortsatte under 2017. invente-
ringen av idrottslokaler är klar och har lett 
till en lista med åtgärder som ska hanteras. 
större idrottshallar står näst på tur, därefter 
kulturfastigheter, verksamhetslokale och 
skollokaler.

i enlighet med ”handlingsplan för 
genomförande av ett program för personer 
med funktionsnedsättning 2017-2018” har 
förvaltningen arbetat vidare med skyltpro-
gram och utredning beträffande begreppet 
Universell design. ett förslag till skyltpro-
gram är framtaget där Lögarängsbadet är 
pilotprojekt. arbetet fortsätter under 2018.

planerat underhåll
arbetet med att prioritera underhålls-
åtgärder och skapandet av långsiktiga 
underhållsplaner har fortsatt. Underhålls-
modulen i Landlord har utvecklats under 
året och enheten är nu inför kommande år 

rustade med verktyg för att effektivt jobba 
med underhållsplaner.

Årets underhållsåtgärder uppgick till 
84,5 mnkr varav 8,5 mnkr har klassificerats 
som reinvesteringar och redovisas i fast-
ighetskontorets balansräkning. de totala 
åtgärderna fördelar sig på följande om-
råden: Brand och säkerhet 9,4 mnkr, byte 
eller kompletteringar av brandlarmsan-
läggningar. Byggnad invändigt 11,2 mnkr, 
ytskikt generellt, golvbyten del av lokal på 
bland annat teatern och huvudbiblioteket, 
köks- och badrumsrenoveringar i särskilda 
boenden.

Byggnad utvändigt 12,3 mnkr, bland 
flera stora projekt kan nämnas en större 
fasadrenovering på Blåsbogården. tekniska 
installationer 28 mnkr, varav stadshuset 
22 mnkr.

i stadens ägda bostadsrätter och villor 
gjordes utvändiga och invändiga åtgärder 
för cirka 3,5 mnkr.

administration
enhetens stödfunktioner är organiserade i 
ett team med hyresadministratörer, kund-
servicepersonal och övriga administrativa 
stödfunktioner.

där har under året flera åtgärder gjorts 
för att underlätta och effektivisera arbetet 
såväl inom teamet som för andra team på 
enheten. Bland flera åtgärder kan nämnas 
att man infört en gemensam mailbox för 
hyresadministratörerna vilket medfört ökad 
tillgänglighet för våra hyresgäster, som 
genom detta, alltid kan få ett svar med 
vändande mail.

skollokaler
Under 2017 påbörjades byggnation av 
fyra stycken konceptförskolor varav tre 
egenägda. tanken med konceptförskolorna 
är att via en strategisk partneringupphand-
ling nå ekonomisk och ändamålsmässig 
effektivitet i byggandet av utformningen av 
framtidens förskolor. Förskolorna beräknas 
vara färdigbyggda under andra halvan av 
2018. Fastighetsnämnden fattade under 
2017 beslut om att bygga en ny skola i 
irsta. den nya skolan kommer att inrymma 
förskola och grundskola 1-9 
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Under året har skollokaler fortsatt 
genomföra inventering gällande säkerhe-
ten av utomhusmiljön på skolgårdarna. 
Åtgärder för att hantera avvikelser i 
säkerhetsbesiktningarna kommer även att 
fortsätta under 2018. 

avvecklingen och rivning av Wen-
strömska gymnasiet har föranlett en del 
inhyrda lokaler och däribland nybyggnation 
av bland annat Widenska gymnasiet som 
byggs av hemsö intill arosvallen. tranellska 
gymnasiet byggs av Klövern i anslutning till 
sjöhagsvägen. efter branden av Önsta- 
hallen har det under 2017 påbörjats 
nybyggnation av en ny idrottshall. idrotts- 
hallen väntas stå färdig under hösten 
2018. 

inom skollokaler ser vi behov av fler in-
hyrningar då framförallt antalet förskoleav-
delningar väntas öka markant de närmaste 
åren. antalet inhyrda lokaler bedöms öka 
successivt för att kunna hantera det ökade 
tryck som framförallt drabbar förskolorna. 

Under 2017 har utredningar och 
projektering fortsatt på s:t gertrud och 
skiljeboskolan. Båda skolorna kommer 
att ingå i ett så kallad totalprojekt där 
projektet består av delarna energiåtgärder, 
investering och underhållsåtgärder. 

Under 2018 väntas fler så kallad 
konceptförskolor börja byggas bland annat 
Brandthovda och malmens förskola på 
gäddeholm. På gäddeholm byggs även en 
grundskola under 2018. 

Vid årsskiftet 2015/2016 infördes en 
ny internhyresmodell med funktionshyra 
för pedagogiska lokaler. För att se hur väl 
det fungerar påbörjades under 2017 ett 
arbete med att utvärdera modellen. Under 
första delen av 2018 väntas en rapport 
presenteras.

Verksamhetslokaler
anundshög
Under året färdigställdes det nya besöks- 
centrat på anundshög. i byggnaden finns 
ett samlingsrum för cirka 55 personer samt 
hWC för besökande. Byggnaden kommer 
bland annat ge möjlighet till utställningar, 
seminarier och till att visa informations-
filmer.

lögarängsbadet
Projektet följer huvudtidplanen med 
slutbesiktningar i maj 2019. Under året har 
man bland annat sanerat mark där badet 
ska stå samt platsgjutit undervåningen.

stadshuset
i stadshuset har delar av uppgraderingen 
av installationer i a-flygeln färdigställts. 
Under året har även underhållsåtgärder för 
22 mnkr utförts. Under hösten togs beslut 
om att göra ett helt omtag vad gäller 
stadshuset då man märkt ett ökat tryck 
från stadens förvaltningar gällande lokaler. 
Under senhösten beslutades att ta fram 
ett förslag för ett lokalprogram vad gäller 
både installationer och lokalers utform-
ning i stadshuset. när detta är framtaget 
kommer det stora projektet med installa-
tionsuppdatering rulla igång igen

Mariaberget
en stor vattenläcka upptäcktes och efter 
idogt letande hittade man att det är en 
läcka i gamla kopparrör. dessa går inte att 
laga då de är ingjutna, ska man laga mås-
te man dra nya för att fortsätta uppfylla 
skyddsrumsklass. länsstyrelsen, msB samt 
Fortifikationsverket är involverade.

en statusbesiktning är gjord och nu ska 
beslutsunderlag tas fram om huruvida man 
även fortsättningsvis ska kunna befolka 
ledningscentral samt nodrum och uppfylla 
skyddsrumsklass.

bäckbyhuset
Under året har omfattande underhållsåt-
gärder gällande brandskydd utförts. skolan 
har sagt upp sina lokaler och kommer av-
flytta under 2018. man har även påbörjat 
ett arbete tillsammans med stadsledningen 
att se över hela Bäckbycentrum och vilken 
typ av verksamheter man vill se i huset 
framöver.

särskilt boende
gryta sjukhem
Ombyggnation av gryta sjukhem pågår 
och kommer att vara helt färdigställt under 
våren 2018. Boendet kommer att innehålla 
såväl korttidsboende som permanent boen-
de för personer med demenssjukdom. Bo-

endet är utformat enligt Västeråsmodellen, 
vilket innebär teknik i framkant, färgsättning 
anpassad för personer med demenssjukdom 
och synnedsättning, samt skyltning.

Vallonens servicehus
i november 2017 färdigställdes utbyggna-
tionen av Vallonens servicehus i skultuna 
i samarbete med mimer. den nya delen 
är ett gruppboende för personer med 
demenssjukdom. även detta boende är 
utformat enligt Västeråsmodellen.

servicebostäder
en ny servicebostad, Vikhusgatans 
servicebostad,  för personer med funktions-
nedsättning tillträddes i oktober 2017 där 
mimer är fastighetsägare.

äldreboenden
Pågående projekt är utbyggnad av Björk-
backen och ängsklockan i samarbete med 
hemsö, färdigställs våren 2018.

gruppbostäder
Påbörjat uppförande av en ny gruppbo-
stad, markenterigatans gruppbostad, som 
färdigställs januari 2019.

ett samarbete med äldrenämnden pågår 
gällande implementering av Västeråsmo-
dellen på samtliga av stadens äldrebo-
enden, demensboenden och servicehus 
där fokus ligger på teknik, färgsättning, 
skyltning samt arbetsmetoder.

Under 2017 har också stort fokus legat 
på kundnöjdhet. tydliga gränsdragningar 
och regelbundna träffar med verksamhe-
terna har varit framgångsrikt, vilket också 
har visat sig i nKi-undersökningen.

fraMåtblIck
Kraven på förvaltningsorganisationen ökar 
stadigt. därför kommer även fortsätnings-
vis organisationsarbetet fortlöpa i hög 
takt. Fokus framöver blir att genomföra 
aktiviteter för att behålla befintlig perso-
nal, arbeta med stadens värdegrund och se 
över samarbete med övriga enheter som är 
nödvändiga för vår verksamhet.

det finns ett behov av att kvalitetssäkra 
processer och rutiner för enheten och 
detta är ytterligare ett arbete som kommer 
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prioriteras under kommande år.
Ytterligare ett fokusområde kommer 

vara uppföljning av driftavtalet.

teknik och projekt
Året har varit mycket intensivt med många 
pågående och påbörjade investerings-
projekt. Under året har följande projekt 
avslutats:
•	 Romfartuna skola paviljonger
•	 Jonasborgshemmet
•	 tibble förskola
•	 anundshögs besökcenter
•	 irsta Paviljonger

Under året har bland annat följande verk-
samhet genomförts:
•	 Cirka 150 underhålls- och energiprojekt.
•	 drygt 1000 st myndighetsbesiktningar 

(OVK, Brand, tryckkärl, hissar med mera)
•	 Under året har verksamhet med andra 

enheter inom förvaltningen genomförts 
för att öka samordningen och förbätt-
ringar i lokalanskaffningsprocessen, 
processen för planerat underhåll, upp-
handling/inköp, fastighetsinformation 
med mera

•	 sjösättande av en förvaltningsorganisa-
tion för förvaltningens it-system

•	 Upphandling av cirka tio ramavtal
•	 genomfört cirka 60 energideklarationer
•	 skapat och driftsatt en ny plattform för 

överordnat styr- och övervakningssys-
tem (sCada)

Under 2017 har ett arbete med så kall-
lade Fm-tjänster (facilities managment) 
påbörjats och kommer att fortsätta under 
2018, detta för att identifiera och paketera 
tjänster som efterfrågas inom andra för-
valtningar inom Västerås stad.

För framtiden är det viktigt att utveckla 
och ha ett gemensamt synsätt på processer 
och aktiviteter som löper genom flera delar 
av förvaltningen (framför allt fastighetsför-
valtningsenheten ur teknik- och projekts 
perspektiv). även att utveckla användning-
en av fastighetssystemet Landlord är en 
prioriterad fråga.
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strategiska utvecklingsområden
kraftsaMlIng för att stärka 
den socIala hållbarheten och 
den fysIska lIVsMIljön
•	 markanvisningar på stadens mark 

föregås av en undersökning för att 
kontrollera vad som är den domineran-
de upplåtelseformen inom stadsdelen. 
staden anvisar marken, i den utsträck-
ning det är möjligt, så att det bidrar till 
att det blir en jämnare fördelning av 
upplåtelseformerna i de olika stadsde-
larna. 

•	 inom Öster mälarstrand är ambitionen 
att skapa en hållbar stadsdel. ett av 
kriterierna vid markanvisningar har varit 
social hållbarhet.

•	 För att stärka den sociala miljön i och 
invid Bäckby centrum ska ny bebyg-
gelse uppföras, nya grön- och torgytor 
skapas ny gatusträckning samt tydliga 
gångstråk. den 15 juni 2017 beslutade 
fastighetsnämnden att utse Bostad aB 
mimer, BoKlok och ikano till byggherrar 
i området. ett viktigt inslag i markanvis-

ningen var social hållbarhet. tanken är 
att omdana Bäckby centrumför att ska-
pa en tryggare och mer attraktiv miljö.

kraftsaMlIng för att MInska 
MIljö- och klIMatpåVerkan
•	 inom Fns ansvarsområde genomförs ett 

antal aktiviteter för att minska miljö- 
och klimatpåverkan. Bland dessa kan 
nämnas:

•	 Krav på nybyggnationer/större om-
byggnader, dessa skall utföras minst 
enligt miljöbyggnad silver, vilket innebär 
krav på såväl energianvändning som 
materialval.

•	 införandet av materialvalsystemet 
BYggVaRUBedÖmningen är genom-
förd.

•	 genomförande av energibesparingsåt-
gärder enligt klimatplan.

•	 driftoptimering av stadens byggnader.
•	 Pilotprojektet med giftfri förskola, vald 

1:a förskola är Önsta förskola.

•	 genomförandet av energi- och klimat- 
investeringar har genomförts genom 
egenfinansiering av fastighetsnämnden 
vilket medför att kapitalkostnaderna för 
dessa äter upp delar av underhållsut-
rymmet.

•	 Framtida utmaningar är att kunna 
etablera en funktionell plattform för styr 
– och övervakning av stadens byggna-
der så att såväl anställda inom staden 
såsom stadens driftentreprenör kan få 
ett verktyg för att arbeta med driftop-
timering och analys i realtid. Framtida 
utmaningar är även att kunna identi-
fiera och genomföra energibesparande 
åtgärder med acceptabla ekonomiska 
utfall (återbetalningstid). För framtiden 
är det av stor vikt att kunna arbeta 
långsiktigt och samordna genomförande 
av åtgärder som är beroende av bygg-
nadens behov (underhåll), verksamhet-
ens behov (anpassningar) och möjliga 
energi- och miljöpåverkande faktorer.

mål och uppdrag
uppdrag från årsplan 2016
Fastighetsnämnden fick i uppdrag att 
genomföra fastighetsförsäljningar under 
perioden i syfte att underlätta finansie-
ringen av stadens investeringsplan. nivån 
på försäljningar skulle uppgå till lägst 550 
mnkr för perioden 2015-2019. Försälj-
ningar av fastigheter där kommunen inte 
bedriver egen verksamhet skulle prioriteras.

då fastighetsförsäljningarna till och med 
april 2017 uppgick till 726,5 mnkr, ansåg 
fastighetsnämnden att uppdraget hade 
genomförts och slutredovisade uppdraget 
i nämnden den 15/6-2017 och skickade 
vidare slutredovisningen till kommunfull-
mäktige.

Genomförda fastighetsförsäljningar, mnkr:  

2015 2016 april 2017 totalt

tomträtter 526,5 179,7 8 714,2

Övriga fastigheter 6,7 4,7 0,9 12,3

summa försäljning 533,2 184,4 8,9 726,5
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Uppföljning styrkort
perspektIV kund
Markanvisade lägenheter 
mark och exploatering har under året  
markanvisat 1 354 lägenheter, vilket 
nästan är det tredubbla gentemot det upp-
satta målet på 500. den goda utväxlingen 
beror bland annat på stora markanvis-
ningar på Öster mälarstrand och Bäckby 
centrum, samt direktanvisningar som efter 
hantering i Beredningsgruppen utmynnat 
i åtta markanvisningsavtal som beslutats i 
fastighetsnämnden. 

antal styckebyggartomter – 50 st/år
i slutet av 2016 släpptes 88 styckebyg-
gartomter inom malmen, gäddeholm, och 
17 tomter på Västra skälby. Under 2017 
fanns enbart en tomt i skultuna tillgänglig 
i tomt- och småhuskön. För att möta målet 
om att ta fram 50 styckebyggartomter 
kommer det att ske olika åtgärder. Områ-
dena Kvistberga i tillberga och återstående 
del av kvarteret stomnätet färdigställs för 
byggnation under 2018 och då kan ett 
40-tal villatomter lämnas ut till tomt- och 
småhuskön. inom kvarteret geodeten kom-
mer det att under 2018 ske omfattande 
arkeologiska utgrävningar. Om geodeten 
bara bebyggs med friliggande villor kan 
drygt ett 30-tal styckebyggar- 
tomter tillskapas. en ny detaljplan kommer 
att sökas för ytterligare ett bostadsområde 
inom Västra skälby och detaljplan för gotö 
etapp 2 förväntas bli klar till sommaren 
2018, vilken kommer generera cirka 20 
villatomter. Fastighetsnämnden ansökte i 
april 2017 om detaljplan för bostadsetapp 
3 och 4, gäddeholm, som tillsammans 
behöver innehålla cirka 1 000 bostäder. 
Uppskattningsvis kan 20 procent av dessa 
bostäder utgöras av styckebyggartomter. 

därefter börjar det bli svårare att finna 
lämpliga områden att bebygga med fri-
liggande villabebyggelse. det behöver tas 
fram nya områden och nya översiktsplaner 
för framtiden. sätra är ett exempel på ett 
sådant område där det i framtiden kan 
tillskapas styckebyggartomter.

nkI Mark- och exploatering 
exploateringsarbetet följs upp genom en 

kundenkät till byggherrar inom ramen för 
Program för riktlinjer för bostadsförsörj-
ning. målet är mycket nöjda byggherrar 
under bygglovsprocessen, i snitt bedöm-
ningen 4 på en 5-gradig skala. enkäten 
omfattar hela bygglovprocessen och är 
således en bedömning på tjänstmännens 
arbete inom flera förvaltningar. Resultatet 
har försämrats något från 2016 och har 
gått från 3,65 till 3,62 2017. noteras kan 
att resultatet är 3,87 i idéskedet och 3,5 i 
genomförandeskedet, de skeden där mark 
och exploatering har en framträdande roll. 
svarsfrekvensen på enkäten har ökat från 
19 byggherrar 2016 till 26 2017.

nkI fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning ökar nKi från 51 
(2016) till 53 (2017). detta trots flertalet 
nyrekryteringar till följd av vakanser. ett 
kontinuerligt arbete med kundmöten och 
ökad information bedöms ligga bakom 
resultatet.

Invånar-/ungdomsdialog
ett projekt, inom ramen för invånar-/ung-
domsdialog, har genomförts tillsammans 
med elever i Rönnbyskolan för att utveckla 
skolgården. arbetet föll väl ut.

perspektIV kValItet
Minskad energianvändning till och 
med år 2020
energianvändningen inom fastighetsbe-
ståndet fortsätter att minska jämfört med 
tidigare år, dock är takten på minskningen 
av både el- och värmeenergi avtagande, 
vilket är ett tecken på att många av de 
enklare och starkt påverkande energieffek-
tiviseringsåtgärderna är utförda.

Värmeanvändningen har minskat med 
cirka 0,5 procent jämfört med 2016. elan-
vändningen ligger i samma nivå som 2016, 
för jämförbart bestånd.

Bedömningen är att miljömålet (CO2) 
för året är uppnått.

generellt så visar det sig att för varje 
år som har gått sedan 2013 är det svårare 
och svårare att nå beräknade värmemål. 
För 2017 kan man konstatera att grad-

dagskorrigeringen på värme slår mycket 
jämfört med 2016.

Jämfört med målet 2020 på  
135 kWh/m2 är årets energianvändning 
161,4 kWh/m2, vilket medför att 2018 till 
2020 skall energianvändningen minska 
med cirka 26 kWh/m2 (cirka 16%). att nå 
målet för 2020 för hela stadens bestånd till 
år 2020 måste betraktas som mycket tufft. 

För åren 2018-2020 finns 140 mnkr 
avsatt i investeringsplanen för energiinves-
teringar för att ha en möjlighet (dock är 
det inte säkert) att nå målet behöver dessa 
investeringar genomföras och då framför- 
allt i större byggnader och större projekt 
där dessa ger mer effekt, detta kommer 
att kräva en långsiktig planering tillsam-
mans med verksamheten samt resurser på 
teknik- och fastighetsförvaltningen. 

andel projektleveranser enligt fast-
ställd tid, pris och kvalitet – 100 % 
Bedömningen är att utfallet är cirka 80 %.  
modellen för uppföljning och en överens-
kommelse i vad som ska levereras behöver 
ses över till en enhälligt måttsatt metod.

antalet prövade nya lösningar i 
processer och arbetssätt – 5 st/år
•	 ny behovsanalys för lokaler
•	 Revidering av lokalanskaffnings- 

processen
•	 Utredningar i tidiga skeden för att korta 

detaljplanearbetet
•	 implementering av strukturerat verk-

samhetsutvecklingsarbete
•	 Revidering och nyetablering av förvalt-

ningsprocesserna

antal framtagna:
•	 förvaltningsplaner 100 %
•	 driftplaner 100 %
•	 underhållsplaner 100 %

Förvaltnings och driftplaner är framtagna 
till 100 %.

80 % av underhållsplanerna är 
framtagna på 1-3 års sikt, arbetet med de 
långsiktiga planerna på 5-10 år fortsätter.
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perspektIV ekonoMI
100 % av driftleveranserna sker 
enligt framtagna driftplaner
Utfallet om cirka 80 % är en bedömning 
då det saknas ett verktyg för uppföljning 
av driftleveransen. Utveckling och imple-
mentering av en modell för uppföljning 
(sLa) pågår.

Minst 90 % av beställda investe-
ringar är genomförda enligt strate-
giska mål och inriktningar
majoriteten av färdigprojekterade inves-
teringsprojekt genomförs i rätt tid. Flera 
faktorer spelar dock in för möjligheten att 
hålla de budgeterade tidplanerna. Vissa 
projekt omarbetas då verksamhetens 
behov och förutsättningar förändras, i vissa 
fall är det bygglov som överklagas eller att 
färdiga detaljplaner saknas. Under 2017 
har även belastningen på både interna och 
externa projektledare varit hög. 

belåningsgraden
Per 2017-12-31 uppgår belåningsgraden 
för exploateringsverksamheten till 2,9 % 
vilket innebär att den har sjunkit avsevärt 
jämfört med december 2016 då belånings-
graden uppgick till 25,3 %. att belånings-
graden har sjunkit under året beror på att 
stora försäljningar genomförts, samt att 
årets investeringar har varit något lägre. 

Belåningsgraden påverkas bland annat 
av att flera stora investeringar kommer att 
genomföras under kommande år.  några 
exempel på investeringar som är planerade 
att genomföras under 2018:
•	 erikslund norra tillkommer investeringar 

i gator för 17 mnkr.
•	 Öster mälarstrand dp3 tillkommer 

10,6 mnkr för iordningsställande av 
tomträtter

•	 stadsträdgården, iordningsställande av 
allmän plats, 8,7 mnkr

•	 södra källtorp, projektering gällande 
bullerplank påbörjas, 5,1 mnkr

•	 Kvistberga, investering avseende gata, 
6,2 mnkr

•	 Övriga investeringar 21,9 mnkr

perspektIV Medarbetare
Resultatet i årets medarbetarundersökning 
visar ett gott resultat och ligger i nivå med 
staden totalt. delindex för ledning ligger 
på en hög nívå och är ett styrkeområde, 
medan delindex för styrning indikerar att 
åtgärder behöver göras.

personalomsättning 5-10 %
Personalomsättningen, för perioden 1 
mars då den nya förvaltningen bildas, till 
31 december hamnade på 12 %. detta är 
högt och målet på 5-10 % nåddes inte. 
Konkurrensen om medarbetarna är svår, 
och ett antal aktiviteter har påbörjats för 
att minska personalomsättningen.
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Uppföljning följekort
Vakansgrad
•	 Procent av hyra 0,31 %  

(exklusive Wenströmska)
•	 Procent av area 0,61 %  

(exklusive Wenströmska)

andelen vakanser är fortsatt lågt och 
medför att det blir svårare att tillgodose 
lokalbehovet till våra verksamheter, både 
vad det gäller utökning av verksamheter 
och omflyttning av andra orsaker.

lokaleffektivitet:
•	 inhyrda lokaler: 298 092 m2, förändring 

+13 038 m2 och andel 36 %
•	 egna lokaler: 523 026 m2, förändring 

-22 706 m2 och andel 64 %
•	 Planerat underhåll:
•	 129 kr/m2

Under 2017 har vi utfört det planerade 
underhållet enligt plan.

IndIkatIoner enlIgt rIktlInje 
för bostadsförsörjnIng  
2014-2017
nr 5 – andelen nyproducerade 
hyresrätter
av de färdigställda bostäderna (1120) 
utgjordes 918 lägenheter i flerbostadshus 
och 202 lägenheter i småhus. Upplåtelse-
formerna fördelades enligt följande: 50 % 
hyresrätter, 35 % bostadsrätter och 15 % 
äganderätter.

nr 13 – antal unika intressenter 
i markanvisningar under 2014-2017
Under 2017 gjordes markanvisningar till 
16 olika byggherrar av vilka fyra var unika, 
det vill säga nya på marknaden i Västerås. 
totalt inkom intresseanmälningar från 50 
olika byggherrar under året, varav 26 inte 
varit med i markanvisningar i Västerås 
tidigare. 

För perioden 2014-2017 har 86 
intresseanmälningar inkommit från unika 
byggherrar, att jämföra med 30 för perio-
den 2010-2013.

teknik- och fastighetsförvaltningen bild-
ades 1 mars 2017, det finns därför inget 
jämförelsetal på män och kvinnor däremot 
finns uppgifter på totalen från 2016. det är 
framförallt långtidssjukskrivningarna som 
har minskat. 

Medarbetare 
den 1 mars 2017 bildades teknik- och 
fastighetsförvaltningen genom en 
sammanslagning av två förvaltningar, 
fastighetskontoret och tekniska kontoret. 
arbetsgivaransvaret för medarbetarna i 
den nya förvaltningen hamnade på fastig-
hetsnämnden.

Under året har ett omfattande arbete 
gjorts med att ta fram enhetliga rutiner och 
villkor för samtliga medarbetare. som ett 
led i att öka delaktigheten i förändringsar-
betet bildades en referensgrupp bestående 
av medarbetare från de olika enheterna i 
verksamheten.

meDarbetare

tillsvidareanställda 31 dec 2017

Kvinnor   73
män   59
totalt   132

sjukfrånvaro, % 2016  2017

Kvinnor ej jämförbart  3,66
män ej jämförbart  2,52
totalt 5,03  3,14
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Kompetensförsörjning
en strategiskt viktig fråga och en utmaning 
för förvaltningen är att kunna behålla och 
rekrytera kompetenta och engagerade 
medarbetare. Konkurrensen om medarbe-
tarna är stor inom fastighetsbranschen.

Under 2017 startade ett employe-
er branding projekt tillsammans med 
stadsbyggnadsförvaltningen.  syftet med 
employer branding-arbetet är att med nya 
metoder stärka arbetsgivarvarumärket för 
såväl aktiva som passiva arbetssökanden, 
samt för nuvarande medarbetare. Under 
året har bland annat ett ambassadörspro-
gram startats och mål och strategier för 
arbetet har tagits fram. en annan aktivitet 

är att förvaltningen deltar i teknikbussen, 
som är en satsning för att få fler att söka 
ingenjörsutbildningar. Förvaltningen ser 
positivt på att ta emot praktikanter, men 
på grund av arbetsbelastning under året 
har endast en praktikant tagits emot.

Under året har också frågan om att öka 
den interna rörligheten stått i fokus. till-
sammans med bland annat referensgrupp 
och samverkansgrupp har ett antal aktivi-
tet tagits fram och implementerats. Under 
2018 kommer förvaltningen att utreda 
möjligheten att införa karriärstjänster.

teknik och fastighetsförvaltningen vär-
desätter mångfald. ett praktiskt exempel 

på hur arbetet har bedrivits är i samband 
med rekrytering där vi har öppnat upp våra 
kravprofiler för att bredda urvalet och öka 
mångfalden. För övrigt har vi deltagit i sta-
dens gemensamma aktivitetet, exempelvis 
pridefestivalen.  

fraMåtblIck
Under första halvåret kommer förvaltning-
en jobba med att implementera stadens 
värdegrund ”alltid bästa möjliga möte” 
samt att skapa en gemensam kultur i den 
nybildade förvaltningen.
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ekonomisk översikt
Fastighetsnämnden lämnar ett positivt 
resultat för 2017 med +317,4 mnkr mot + 
budgeterade 12,8 mnkr. av resultatet står 
exploateringsverksamheten för +143,9 
mnkr och övrig verksamhet för +173,5 
mnkr. 

exploaterIngsVerksaMheten
exploateringsverksamheten lämnar ett 
resultat på +143,9 mnkr att jämföra med 
ett budgeterat resultat på 4,3 mkr. det 
ger en positiv avvikelse på +139,6 mnkr. 
Orsakerna till det stora överskottet beror 
främst på att projekten har en högre andel 
avtalade intäkter än budgeterat samt att 
ett par projekt saknade genomförandebe-
slut vid budgettillfället och var därmed inte 
budgeterade. i flera av projekten ingår det 
även att staden investerar i gator, parker 
med mera. detta innebär att framtida kost-
nader i form av räntor och avskrivningar 
tillkommer och redovisas inte i avvikelserna 
nedan.

nedan redovisas årets budgetavvikelse 
på några av de projekt som har störst 
påverkan på årets resultat.

Under sommaren 2017 togs ett genom-
förandebeslut för fastigheten Kvastbruket, 
där amazon Web services ska bygga. 
Projektet gav ett positivt resultat på +24,1 
mnkr för 2017. 

På Öster mälarstrand dp3 har samtliga 
försäljningsavtal tecknats vilket har gett ett 
stort positivt resultat för 2017 med +53,9 
mnkr.

Öster mälarstrand dp4, visar -18,7 mnkr 
för året. Kostnader för sanering har tillkom-
mit under projektets senare del vilket 
gör att projektets resultat 2017 påverkas 
negativt. Projektet i sin helhet visar dock 
ett plusresultat.

På norra tunbytorp, etapp 2 som avser 
utveckling av näringslivsmark har projektet 
hunnit längre än beräknat och fler avtal 
har tecknats, det ger +8,7 mnkr för 2017. 

erikslund norra, område för affärsverk-
samhet, har flera försäljningsavtal tecknats 
samtidigt som projektet har kommit längre 
än planerat och avvikelsen hamnar på 
+19,7 mnkr. Projektet beräknas färdigstäl-
las under 2020.

På erikslund västra har breddning av 

gata i närheten av iKea flyttats från 2017 
till 2018. Projektet i sin helhet har lägre 
kostnader än kalkyl och visar för året ett 
positivt resultat med +5 mnkr.

På hacksta Väst har plan- och arkeolo-
giarbeten utförts. det kvarstår att investera 
i gator, dessa beräknas tas i bruk under år 
2020. För året visar projektet +6,7

etapp 2 i gäddeholm, malmen, var 
budgeterat med ett nollresultat då 
inga försäljningsavtal var påskrivna vid 
budgettillfället. efterfrågan på tomter har 
varit stor vilket har inneburit fler tecknade 
försäljningsavtal och en positiv avvikelse 
på +25 mnkr för året.

Fastigheten Kryssmasten, som ligger 
inom hamnområdet, har under året sålts 
till mälarenergi och beräknas ge ett 
positivt resultat för året med + 10,6mnkr. 
samtliga avtal är tecknade och projektet 
beräknas bli klart under 2018. 

fastIghetsnäMnden exklusIVe 
exploaterIng
Årets resultat inklusive jämförelsestöran-
de poster visar en positiv avvikelse mot 
budget med +165 mnkr. Under året har ett 
antal fastighetsförsäljningar genomförts 
som tillsammans har gett ett resultat på 
+164,6 mnkr. det är framförallt friköp 
av tomträtter avseende flerbostadshus 
som har gett störst resultatpåverkan med 
111,9 mnkr.

Resultatets avvikelse före jämförelsestö-
rande poster är +0,4 mnkr. hyresintäkterna 
ökar med +21,1 mnkr jämfört med budget. 
Ökningen beror bland annat på nya inhyr-
ningar, +11,6 mnkr, där merparten avser 
särskilt boende.

tillkommande hyror för tilläggsinveste-
ringar uppgår till +12 mnkr och +3,3 mnkr 
avser högre hyresnivå på särskilt boende 
än budgeterat. På Wenströmska skolan 
minskar intäkterna med -5,8 mnkr. minsk-
ningen beror till större del på tidigare 
utflytt av gymnasieskolan. 

en ökning av antalet inhyrda lokaler gör 
att hyreskostnaderna ökar med -11,8 mnkr.

Planerat underhåll har utförts för 10,1 
mnkr mer än budgeterat, utrymmet har 
skapats bland annat på grund av lägre fi-
nansiella kostnader samt högre intäkter än 

budgeterat.  Under året har underhållsme-
del fördelats med 28,9 mnkr på skollokaler, 
35,9 mnkr på verksamhetslokaler och 10,2 
mnkr på särskilt boende.

Kostnader för reparationer ligger för 
perioden + 3,7 mnkr. Reparationskost-
naderna har varit något högt budge-
terade samtidigt som ett nytt driftavtal 
har inneburit en sänkning av de totala 
reparationskostnaderna. Utöver det så har 
underhållsåtgärder som genomförts ibland 
annat stadshuset de senaste åren bidragit 
till att reparationskostnaderna minskar. 
Kostnaderna för tillsyn och skötsel visar – 
6,6 mnkr och orsaken beror till viss del på 
att fasta kostnader ej var budgeterade men 
även tillkommande kostnader för driftavtal.

avskrivningar visar -2,6 mnkr. Fram-
flyttade investeringar i hamnen påverkar 
avskrivningarna med + 2,2 mnkr, energis-
parinvesteringar ger lägre avskrivningar 
än budget +1,9. i samband med rivning 
av byggnader på Carlforsska skolan och 
sofiaskolan har avskrivningarna ökat med 
-3,8 mnkr, övriga investeringar -2,9 mnkr

Finansiella kostnader visar + 6,7 mnkr, 
det beror till största delen på lägre ränta 
på rörliga räntebärande skulder. 

Årets fastightsförsäljningar påverkar 
resultatet med +164,6 mnkr. 

Försäljningarna avser:
•	 9,4 mnkr avser 29 friköpta  

småhustomträtter
•	 111,9 mnkr avser försäljning av elva 

tomträtter för flerbostadshus
•	 24,9  mnkr avser försäljning av  

sex industritomträtter
•	 10,5 mnkr avser försäljning av Proban 

9, Borgmästargården
•	 2,9 mnkr avser försäljning övriga 

tomträtter
•	 1,3 mnkr avser försäljning av  

bostadsrätt
•	 3,7 mnkr avser övriga  

fastighetsförsäljningar.
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InVesterIngar InoM 
exploaterIngsVerksaMheten
Under 2017 har ett flertal investeringar 
genomförts och tagits i bruk inom exploa-
teringsverksamheten:
•	 Östermälarstrand dp3, köp av mark.
•	 Lillhamra, färdigställandet av gator och 

allmän platsmark har senarelagts.
•	 norra erikslund, investeringar i gator 

framflyttade till 2018.
•	 hacksta väst, investeringar i gator 

framflyttade till 2020.
•	 mälarporten, kostnader bokförs löpan-

de. ingen investering. 

InVesterIngar exklusIVe 
exploaterIngsVerksaMheten
Årets investeringar uppgick till 383 mnkr, 
vilket innebär en minskning mot budget 

med 459 mnkr och en minskning med 
89 mnkr mot senast lämnade prognos. 
de största avvikelserna förklaras nedan. 
Viktigt att notera är att majoriteten av 
projekten i sin helhet håller sin budget. 
avvikelserna mot investeringsbudgetens 
årsplan beror på svårigheter att uppskatta 
vilket år kostnaderna uppstår. i kommande 
arbete med investeringsbudgeten ska  
större hänsyn tas till när i tiden kostnader-
na kan beräknas falla ut.

större avvikelser mot budget 2017:
avvikelserna som redovisas nedan avser 
projekt med större avvikelser mot årets 
investeringsbudget och inte projektets 
totala budget.

grundskola (-102) 
irstaskolan (-27 mnkr) har en fortsatt 
försenad tidplan på grund av att lokal-
programmet är omarbetat flera gånger 
då utformning och förutsättningar har 
förändrats. etapp 1, det vill säga F-åk 6, är 
ute på räkning.

Beställningen av Vallbyskolan (-28 
mnkr) har gjorts under våren och förprojek-
teringen har nyligen påbörjats. 

På Blåsboskolan (-28 mnkr) har en 
förändring av projektupplägget gjorts. För-
skolan kommer att byggas klart först och 
därefter kommer åtgärder för grundskolan 
att genomföras. 

Önstahallen (+10,5 mnkr). Återupp-
byggnad av nedbrunnen idrottshall, ej 
med i budget 2017. Projektet är igång och 
hallen beräknas vara färdigställd somma-
ren 2018. 
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 Utfall budget av-
 2017 207 vikelse  
   utfall/ 
   budget

Öster mälarstrand dp3  
(dp1718) 20,3 0,0 20,3
Lillhamra 0,4 16,0 -15,6
norra erikslund 2,8 15,6 -12,8
hacksta Väst 0 8,4 -8,4
mälarporten,  
utvecklingskostnader 0 7,9 -7,9
Övriga 18,5 18,5 0,0
summa 42,0 66,4 -24,4

Rönnbyskolan (-17,4 mnkr). Omarbetad 
och kompletterad verksamhetsbeskrivning. 
Framtagen lösning innebär en omfattan-
de utökning av projektets ursprungliga 
omfattning, och har medfört att projektet 
behöver beredas ytterligare. 

hökåsenskolan (-16,3 mnkr). Bygglovet 
överprövades vilket ledde till försenad 
byggstart. Produktionen är påbörjad.

förskola (-73) 
Önsta förskola (-30 mnkr). Projektet 
planerades på ett ej detaljplanelagt 
område, oklarheter kring förhandsbesked 
alternativt bygglov försenade byggstart 
mer än beräknat. Från början planerades 
en inhyrning men övergick till att bygga 
med projekt i egen regi. Upphandlingen är 
klar och byggnationen har startat. ingår i 
konceptförskoleprojektet.

Branthovda förskola (-17,6 mnkr). 
Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. 
Förskolan beräknas bli färdigställd enligt 
överenskommen tidplan. ingår i koncept-
förskoleprojektet.

Blåsbo förskola (-8,3 mnkr). Periodise-
ringsfel av investeringsbudgeten. Förskolan 
beräknas bli färdigställd enligt överens-
kommen tidplan. arbete har pågått med 
bygglovet, framförallt fasad och yttre miljö. 
Produktionen är påbörjad. ingår i koncept-
förskoleprojektet.

Barkarö/skogsbacken förskola (-17 
mnkr). Omfattande förstudie och arbete 
med bygglov leder till avvikelse mot årets 
planerade investering. Projektet utreds 
vidare.

Idrottsfastigheter (-50,6) 
Lögarängsbadet (-62 mnkr). Periodiserings-
fel av investeringsbudgeten Byggnationen 
av det nya Lögarängsbadet är i full gång 
och beräknas vara klar enligt fastställd 
tidplan 2019. 

Önstahallen (+10,5 mnkr). Återupp-
byggnad av nedbrunnen idrottshall, ej 
med i budget 2017. Projektet är igång och 
hallen beräknas vara färdigställd somma-
ren 2018.

hamnen (-102) 
tidigare års projekteringsarbete har lett till 
att flera av åtgärderna är framflyttade till 
2018. 

bostäder (-69,5) 
gruppbostad service (-16 mnkr). Projektet 
avseende kortidsboende är framflyttat till 
2018. 

trossbacken, Lss-boende (-14 mnkr). 
senarelagd projekteringsstart under 2016 
skapar avvikelser även under 2017. Beräk-
nas bli färdigställd under 2018. 

Bostäder för ungdomar (-25).  
Projektet utgår. 

Önsta gryta sjukhem (-10). Projektet 
pågår och följer plan. 

övriga investeringar (-54,7) 
Renoveringen av stadshuset (-37,2). Pro-
jektet är försenat på grund av begränsade 
möjligheter till utflyttning av befintligt 
verksamhet under pågående åtgärder. 
dessutom har man under året tagit ett om-
tag kring samtliga förvaltningars önskemål 
om lokalbehov, för att undvika onödiga 
fördyringar i projektet. Projektet kommer 
således att pågå även under 2018-2019. 
även lokalanpassningarna (-13,4) har 
påverkats av ovanstående.

energiinvesteringar (-5,2)
avvikelsen beror främst på att planerat 
underhåll och energiinvesteringar i st 
gertrudsskola inte har kunnat starta.

ett fortsatt sammarbete med mälaren-
ergi aB har skett under året för genomlys-
ning av vissa fastigheter.

i stort fördelar sig energiinvesteringarna 
enligt följande:
•	 Utbyte av och modernisering Värmeväx-

lare och styrutrustning (cirka fem)
•	 Utbyte av och modernisering av styrut-

rustning (cirka 15)
•	 tilläggsisolering (cirka fem)
•	 Kompletteringar med isolerglasfönster 

(cirka fem)
•	 installation av dynamiskbelysning (tre)
•	 genomförande av totalprojekt (två)
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Resultaträkning

noter tIll resultaträknIngen, Mnkr

1. fInansIella kostnader
Kostnaderna avser i huvudsak ränta på långfristiga interna lån från kommunstyrelsen

2. jäMförelsestörande poster 2017 
Reavinster tomträtter 149,1
Försäljning Proban 9 10,5
Försäljning bostadsrätt Oxbacksgatan 7, lgh 107 1,3
Försäljning Västerås 2:23, 2:25, 2:80 1,8
Försäljning Romfartuna Prästgård 1:6 0,6
Övriga försäljningar 1,3

suMMa 164,6

resultaträknIng fastIghetsnäMnden exkl exploaterIng 
bokslut per 2017-12-31
 
ekonoMIsk öVersIkt, Mnkr  bokslut budget bokslut  
 2017 2017 2016 noter
Intäkter
hyror och arrenden 874,9 853,8 856,5
tomträttsavgälder 58,5 57,8 56,3
aktiverat arbete för egen räkning 4,8 5,6 4,5
Övriga intäkter  23,4 25,5 24,4

suMMa VerksaMhetens Intäkter 961,6 942,7 941,7

kostnader
Kostnader för arbetskraft -61,6 -61,1 -59,3
hyror -405,4 -393,6 -392,5
Värme och kyla -13,7 -13,1 -14,1
elenergi -16,5 -16,6 -17,5
Underhåll -76,3 -66,2 -73,0
skadegörelser -6,6 -6,5 -4,4
Reparationer -21,8 -25,4 -22,7
tillsyn och skötsel -79,9 -73,3 -73,4
Försäkringspremie -11,3 -12,6 -12,2
Övriga kostnader -38,1 -40,5 -38,0

summa kostnader -731,2 -708,9 -707,1
 
avskrivningar -132,5 -130,0 -126,4 
 
suMMa VerksaMhetens kostnader -863,7 -838,9 -833,5
 
rörelseresultat 97,9 103,8 108,2
  
Finansiellt netto -34,4 -41,1 -38,6 1.

resultat efter finansiella poster 63,5 62,7 69,6

avkastningskrav -54,6 -54,2 -54,2
Jämförelsestörande poster 164,6 0,0 169,5 2.

 
årets resultat 173,5 8,5 184,9
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Resultaträkning
resultaträknIng fastIghetsnäMnden exploaterIng 
bokslut per 2017-12-31
 
ekonoMIsk öVersIkt, Mnkr  bokslut budget bokslut  
 2017 2017 2016 noter
Intäkter
intäkter från exploateringsverksamhet 280,2 135,9 236,1

suMMa VerksaMhetens Intäkter 280,2 135,9 236,1

kostnader
Kostnader från exploateringsverksamhet -124,7 -120,0 -160,3

summa kostnader -124,7 -120,0 -160,3
 
avskrivningar -11,6 -12,4 -11,4 
 
suMMa VerksaMhetens kostnader -136,3 -132,4 -171,7
 
rörelseresultat 143,9 3,5 64,4
  
Finansiellt netto 0,0 0,8 0,8 

resultat efter fInansIella poster 143,9 4,3 65,2

avkastningskrav 0,0 0,0 0,0

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0

 
årets resultat 143,9 4,3 65,2
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Balansräkning
balansräknIng fastIghetsnäMnden exkl exploaterIng 
bokslut per 2017-12-31
 
ekonoMIsk öVersIkt, Mnkr bokslut bokslut 
 2017 2016 noter
tillgångar
mark och byggnader 2 583,3 2 348,0 3.
inventarier 18,5 16,2 
Långfristiga fordringar 0,2 0,2
Bostadsrätter 84,1 76,3 4.

anläggningstillgångar 2 686,1 2 440,7

Kortfristiga fordringar 270,5 137,3
Kassa och bank -22,6 -32,6

omsättningstillgångar 247,9 104,7 5.

suMMa tIllgångar 2 934,0 2 545,4

eget kapital och skulder
eget kapital 503,4 318,5
Årets resultat 173,5 184,9

eget kapital 676,9 503,4 6.

Långfristiga skulder 1 510,1 1 592,3 7.
Kortfristiga skulder 747,0 449,7 8.

skulder 2 257,1 2 042,0
 
suMMa eget kapItal och skulder 2 934,0 2 545,4
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noter tIll balansräknIngen, Mnkr 

3. bokförda Värden 
 bokslut bokslut  
 2017 2016
ingående anskaffningsvärde 4 251,4 4 093,9
Årets anskaffning 160,2 200,9
Försäljning/utrangering -27,4 -21,4
Omklassificering -0,2 -22,0
Utgående anskaffningsvärde 4 384,0 4 251,4
ingående nedskrivning -235,6 -237,8
Årets nedskrivningar 0,0 -0,7
Försäljning/utrangering nedskrivning 8,4 2,9
Utgående nedskrivning -227,2 -235,6
ingående ackumulerade avskrivningar -2 078,6 -1 739,9
avskrivningar försäljning 0,4 0,3
Årets avskrivning -125,7 -125,3
Omklassificering 0,0 21,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 195,5 -2 078,6
Pågående ny-, till- och ombyggnad 394,8 175,2

utgående planenligt restvärde 2 583,3 2 348,0

 bokslut bokslut  
 2017 2016
allmän markreserv 109,7 107,1
tomträttsmark 94,2 98,5
affärsfastigheter 104,2 106,9
Verksamhetsfastigheter 1 812,4 1 803,8
Publika fastigheter 0,3 0,4
Pågående investeringar netto 394,8 175,2
Övriga fastigheter 67,7 56,1

suMMa 2 583,3 2 348,0

4. bostadsrätter 
 bokslut bokslut 
 2017 2016
ingående anskaffningsvärde 76,3 74,8
Årets anskaffning 8,2 1,5
Försäljning -0,4 0,0
Omklassificering 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 84,1 76,3

utgående planenlIgt restVärde 84,1 76,3
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5. oMsättnIngstIllgångar 
 bokslut bokslut  
kortfristiga fordringar avser 2017 2016
Kundfordringar 145,3 39,3
Förutbetalda kostnader 125,2 98,0

suMMa 270,5 137,3
 

kassa och banktillgodohavandena avser 
Koncernkonto -22,6 -32,6

suMMa -22,6 -32,6

6. eget kapItal 
 bokslut bokslut 
 2017 2016
Balanserat resultat vid årets ingång 503,4 318,5
Årets resultat 173,5 184,9

eget kapItal 676,9 503,4

7. långfrIstIga skulder   
 bokslut bokslut 
 2017 2016
internt lån 1 510,1 1 592,3

suMMa 1 510,1 1 592,3

8. kortfrIstIga skulder 
 bokslut bokslut  
 2017 2016
avräkning med kommunen 546,0 282,3
Leverantörsskulder 125,7 92,3
semesterlöneskuld 3,0 3,2
Upplupna kostnader 24,6 25,0
Förutbetalda intäkter 1,9 1,1
interimsskuld koncernen 4,6 4,6
Övriga interimsskulder 41,2 41,2

suMMa 747,0 449,7
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Balansräkning
balansräknIng fastIghetsnäMnden exploaterIng 
bokslut per 2017-12-31
 
ekonoMIsk öVersIkt, Mnkr bokslut bokslut 
 2017 2016 noter
tillgångar
mark och byggnader 473,4 452,8 9.

anläggningstillgångar 473,4 452,8 

exploateringsfastigheter 52,1 36,1 
Kortfristiga fordringar 85,7 20,0 

omsättningstillgångar 137,8 56,1 

suMMa tIllgångar 611,2 508,9
eget kapital och skulder
eget kapital 366,4 301,2
Årets resultat 143,9 65,2

eget kapital 510,3 366,4 10.

Kortfristiga skulder 100,9 142,5

skulder 100,9 142,5
 
suMMa eget kapItal och skulder 611,2 508,9

noter tIll balansräknIngen, Mnkr 

9. bokförda Värden 
 bokslut bokslut  
 2017 2016
iingående anskaffningsvärde 484,8 417,5
Årets anskaffning 40,6 66,3
Försäljning 0,0 0,0
Omklassificering -1,0 1,0
Utgående anskaffningsvärde 524,4 484,8
ingående ackumulerade avskrivningar -39,7 -28,3
Årets avskrivning -12,6 -11,4
Omklassificering 1,0 0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -51,3 -39,7
Pågående ny-, till- och ombyggnad 0,3 7,7

utgående planenligt restvärde 473,4 452,8

 bokslut bokslut 
 2017 2016
Publika fastigheter 317,5 314,2
Pågående investeringar netto 0,3 7,7
Övriga fastigheter 155,6 130,9

suMMa 473,4 452,8

10. eget kapItal 
 bokslut bokslut 
 2017 2016
Balanserat resultat vid årets ingång 366,4 301,2 
Årets resultat 143,9 65,2

eget kapItal 510,3 366,4
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Fem år i sammandrag, mkr
fastIghetsnäMnden exkl exploaterIng 
 
 2013 2014 2015 2016 2017
hyresintäkter 840,4 864,8 878,6 856,5 874,9
tomträttsavgälder 80,1 81,5 76,0 56,3 58,5
aktiverat arbete för egen räkning 1,1 3,1 2,3 4,5 4,8
Övriga intäkter 43,0 24,5 27,3 24,4 23,4
summa intäkter inklusive kommunbidrag 964,6 973,9 984,2 941,7 961,6

Kostnader för arbetskraft -45,6 -45,7 -51,9 -59,3 -61,6
Värme och el (media) -30,6 -28,9 -32,2 -31,6 -30,2
hyror -335,7 -360,7 -363,9 -392,5 -405,4
Övriga kostnader -283,3 -250,6 -236,7 -223,7 -234,0
avskrivningar -124,6 -125,9 -127,6 -126,4 -132,5
Räntenetto -49,3 -51,6 -48,9 -38,6 -34,4

summa kostnader -869,1 -863,4 -861,2 -872,1 -898,1

resultat före avkastningskrav 95,5 110,5 123,0 69,6 63,5

avkastningskrav -113,0 -113,2 -113,2 -54,2 -54,6

resultat, före jäMförelsestörande poster -17,5 -2,7 9,8 15,4 8,9
 
Jämförelsestörande poster -10,6 32,5 457,3 169,5 164,6

 
årets resultat -28,1 29,8 467,1 184,9 173,5
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nyckeltal
nyckeltal fastIghetsnäMnden exkl exploaterIng 2013 2014 2015 2016 2017
soliditet, procent 11,8 12,7 11,7 14,1 21,1
(eget kapital i procent av balansomslutningen)

Intäkter, I procent aV totala Intäkter 
hyror och arrenden 87,1 88,8 89,3 91,0 91,0
tomträttsavgälder 8,3 8,4 7,7 6,0 6,1
aktiverat arbete för egen räkning 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5
Övriga intäkter 4,5 2,5 2,8 2,6 2,4

 100 100 100 100 100

kostnader, I procent aV totala Intäkter
Kostnader för arbetskraft 5,2 5,3 6,0 6,8 6,9
Värme och el 3,5 3,3 3,7 3,6 3,4
Fastighetsunderhåll 15,9 13,2 9,7 8,4 8,5
externa hyror 38,6 41,8 42,3 45,0 45,2
Övriga kostnader 16,7 15,8 17,8 17,3 17,6
avskrivningar 14,3 14,6 14,8 14,5 14,8
Räntenetto 5,7 6,0 5,7 4,4 3,8

 100 100 100 100 100

nyckeltal gällande toMträttsförValtnIng      
genomsnittlig årlig tomträttsavgäld småhus, kr  10 459 10 729 10 511 10 709 10 990
genomsnittlig årlig tomträttsavgäld övriga, ej bostäder, kr  46 030 50 817 53 813 52 341 63 093
innehav tomträtter småhus 31/12 5 056 4 916 2 857 2 528 2 496
innehav tomträtter flerbostadshus 31/12 114 116 112 108 104
innehav tomträtter övriga 31/12 290 288 308 282 274
antal sålda tomträtter småhus 82 140 2 067 326 29
antal sålda tomträtter flerbostadshus 1 0 2 8 11
antal sålda tomträtter övriga 3 4 8 7 8

nyckeltal gällande fastIghetsförValtnIng       
Vakansgrad
skollokaler procent av hyra 2,5 3,7 4,5 0,2 0,2
skollokaler procent av area 3,0 4,5 4,6 0,5 0,7
Verksamhetslokaler procent av hyra 1,8 1,4 0,6 0,4 0,4
Verksamhetslokaler procent av area 2,1 1,9 1,6 1,3 1,2

VärMe kwh/m2 (bra-yta)  113,72 111 110 107,9 106,8
el kwh/m2 (bra-yta)  60,56 59 53 52,6 54,6
(Förbrukningen av värme och el avser objekt där   

fastighetskontoret står för abonnemangen) 
utsläpp kg/m2/år  47 45 43 42 43
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 2013 2014 2015 2016 2017
kostnader fastIghetsförValtnIng  
egna lokaler, per M2      
ord. planerat underhåll kr/kvadratmeter
skollokaler 117 109 92 118 90
Verksamhetslokaler 158 69 77 141 181
särskilt boende 95 163 107 130 87
totalt 128 111 89 126 116
   
reparationer, kr/kvadratmeter   
skollokaler 28 31 39 28 26
Verksamhetslokaler 50 57 60 62 58
särskilt boende 19 60 70 22 35
totalt 34 42 50 38 36
   
tillsyn och skötsel, kr/kvadratmeter   
skollokaler 99 96 102 88 107
Verksamhetslokaler 123 125 150 126 162
särskilt boende 193 247 306 173 214
totalt 114 120 143 111 135
   
   
förValtad area   
Mark, ha   
Råmark 6 600 6 700 6 500 6 500 6 500
näringslivsmark 82 82 88 68 62
skogsmark 3 200 3 000 2 900 2 900 2 900
Åkermark 2 000 2 000 1 900 1 900 1 900
   
egna lokaler, kvadratmeter   
skollokaler 328 850 328 850 327 896 319 413 299 698
Verksamhetslokaler 170 000 170 000 170 077 170 077 166 653
   Varav egna lokaler, ingen underhållskostnad 8 175 21 012 42 465 20 712 20 712
särskilt boende 44 009 55 749 56 242 56 242 56 675
totalt 542 859 554 599 554 215 545 732 523 026

   
Inhyrda lokaler inkl brf, kvadratmeter   
skollokaler 50 007 53 812 60 201 61 227 36 404
Verksamhetslokaler 53 500 56 844 57 726 59 042 69 999
särskilt boende 160 745 160 955 163 249 164 785 191 689
totalt 264 252 271 611 281 176 285 054 298 092
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Fastighetsförsäljning och förvärv
exkl exploaterIngsfastIgheter
fastIghetsförsäljnIng VInst, Mkr
försäljning drift
tomträtter småhus 9,4
tomträtter flerbostadshus 111,9
tomträtter industri 24,9
tomträtter övriga 2,9
Proban 9 10,5
Oxbacksgatan 7, lgh 107, bostadsrätt 1,3
Västerås 2:23, 2:25, 2:80 1,8
Romfartuna Prästgård 1:6 0,6
Övriga 1,3

 164,6

fastIghetsförVärV köpeskIllIng, Mkr
förvärv drift
närlunda 4:5 0,5
sigfrid edströms gata 102 2,0
Ringduvegatan 98 1,8
stångjärnsgatan 135 1,8
Liegatan 53 1,9
gäddström 1:4 2,6
andel i bostadsrättsförening 8,2

 18,8
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investeringar, mnkr
grundskolor 2017 2016
Bäckbyhuset lokalanpassning 0,0 4,3
tillbergaskolan 0,0 2,8
tortuna Kyrkskola 0,0 7,2
hökåsenskolan 1,2 3,8
Bjurhovda gymnastikhall 0,1 12,5
irstaskolan  7,7 1,1
storkök 0,0 4,5
Önstahallen (BUF) 10,5 0,0
Romfartuna 3,3 0,0
skiljebo 1,3 0,0
Övriga 5,4 4,1

suMMa 29,5 40,3

förskolor 
dingtuna  0,0 6,9
Önsta 27,1 2,2
tibble 3,1 2,5
Blåsbo  13,7 0,0
Brandthovda 1,4 0,0
Övriga 2,8 2,1

suMMa 48,1 13,7

gyMnasIuM/koMVux 
Carlforska gymnasiet 1,0 0,2
Widenska 0,2 0,5
harska 0,0 3,5
Rudbeck 0,1 0,7
edströmska 0,8 0,0
Övriga 0,7 1,0

suMMa 2,8 5,9

kultur 
anundshög 5,9 1,9
Övriga 0,3 0,1

suMMa 6,2 2,0

IdrottsInVesterIngar 
Barkarö iP, omklädningsrum 0,0 2,3
irstaskolan, idrottshall 0,0 0,1
Lögarängsbadet 98,6 8,1
Önstahallen (KiFF) 10,5 0,0
Övriga 1,1 0,3

suMMa 110,2 10,8

energIsparInVesterIngar 26,8 20,1
haMnen 37,8 8,7

bostäder 
Bostäder 15,7 1,5
gruppbostäder 2,3 1,7
gruppboenden (gryta) 76,7 3,3
hVB-hem 1,7 20,8
Övriga 1,6 0,7

suMMa 98,0 28,0
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extern hyra  
hamnen 0,4 1,0

suMMa 0,4 1,0

köp Mark 3,2 9,1

exploaterIngsInVesterIngar 
gäddeholm, väg 2:a etappen 2,6 53,8
gäddeholm bostadsetapp 2 3,8 0,0
Öster mälarstrand dp 3 20,3 0,0
gilltuna 6,3 2,7
nordanbyäng 0,0 5,3
Kvastbruket 3,9 0,0
Övriga 5,1 3,8

suMMa 42,0 65,6

totalt InVesterat 429,0 253,7

öVrIga 2017 2016
stadshuset 5,4 34,0
Björnön 0,0 3,6
Bjurhovda fritidspark 7,7 1,6
Övriga 2,5 4,2

suMMa 15,6 43,4
 
underhållsInVesterIngar 8,4 5,1

totalt InoM InVesterIngsraMen 383,4 178,0



Fastighetsnämnden
stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

e-post: fastighetsnamnd@vasteras.se
www.vasteras.se Pr
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