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1. Omvärldsbevakning  

Politiskt mål: 4000 bostäder   
Kommunfullmäktige antog i september 2014 ett program för riktlinjer för 
bostadsförsörjningen 2014-2017 (KBP). Där framgår bland annat att vi ska kraftsamla kring 
bostadsbyggande med målet att 4000 bostäder byggs under 2014-2017. Därför kommer 
frågan att prioriteras än mer under 2017. Tätare uppföljning av avtalet färdigställda 
lägenheter krävs. Analysen av flaskhalsar i bostadsförsörjningsprocessen ska genomföras 
snarast möjligt. Samtliga intresserade byggherrar ska kontaktas och genomförda möten ska 
följas upp, i syfte att få fler byggherrar att komma igång. 
 
Fastighetsnämnden beslutade 2015 om en handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-2017. 
Handlingsplanen ska hantera hur staden ska nå KBPs uppsatta mål och hur vi ska kraftsamla 
kring bostadbyggande och arbeta för att nå målet om 1000 bostäder per år. 
Fastighetskontoret kommer bland annat arbeta med att: 
- Driva den interna beredningsgrupp där inkomna idéer om bostadsprojekt hanteras 

enhetligt och snabb. 
- Informera marknaden om kommande års markanvisningar  
- Göra en studie för bostadsbyggande 
- Begära detaljplaner för bostadsbyggnation på kommunal mark 
- Fortsätta bjuda in byggaktörer för att befästa och vidarutveckla samarbetet 
 
Inflyttning och bostadsbrist – befolkningsökning  
För perioden 2000-2015 har det i genomsnitt färdigställts ca 440 lägenheter/år. Det totala 
tillskottet av lägenheter (färdigställda lägenheter) i Västerås under år 2015 blev 694 
lägenheter, vilket är den högsta siffran under 2000-talet. Även antal påbörjade var väldigt 
högt 2015, drygt 1100 lägenheter påbörjades. Det ökade byggandet ser enligt prognoser ut 
som att det kan hålla i sig för de närmsta åren. Men trots det ökade byggandet råder det en 
generell bostadbrist i Västerås. Det har inte byggts i samma takt som befolkningen har ökat.  
Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så under de senaste tio åren beror dels på en 
naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta anledningen är emellertid att fler 
människor flyttar hit än vad det är som flyttar härifrån. Under den senaste tioårsperioden har 
Västerås haft ett flyttningsöverskott på i genomsnitt 880 personer per år.   
 
En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för att Västerås fortsatt ska vara en 
attraktiv stad för företag att bedriva verksamhet i och för människor att bo i. Det finns beslut 
om en kraftsamling med målet att bygga 4000 nya bostäder under 2014-2017. För att klara 
detta mål krävs att staden kraftsamlar på alla fronter. Det måste finnas tillräckligt med 
resurser i alla skeden i bostadsbyggnadsprocessen, alltifrån att ta emot idéer, ta fram 
detaljplaner, bevilja bygglov, till att genomföra projekten. 
 
Staden arbetar för närvarande med ett erbjudande med att hyra in Attefallshus från 
privatpersoner. 
 
Integration – flyktingmottagande  
Det kan konstateras en avmattning i behovet av HVB platser för ensamkommande 
flyktingbarn. Förvaltningarna planerar nu för omställningar av vissa HVB boenden till 
stödboenden. Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket för mottagande av 
personer med tillfälligt- eller permanent uppehållstillstånd. Antalet personer i mottagandet 
väntas öka 2017-2018 varför den största utmaningen för kommunen är bostadsförsörjningen. 
Förutsättningar och förändringar sker snabbt inom detta område vilket medför att stadens 
förvaltningar måste vara beredda på att snabbt ställa om till nya arbetsuppgifter. 
 
Det är viktigt att integrationen sker i hela staden för att undvika bostadssegregation.  
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Arbetsmarknadsläget  
En viktig framgångsfaktor nu och i framtiden är att kunna rekrytera kompetenta 
medarbetare.  I dag finns en viss brist på utbildade civilingenjörer och fastighetsekonomer. 
Fastighetsbranschen står inför stora pensionsavgångar framöver och trenden är att ersätta 
medarbetare med examen på gymnasienivå med medarbetare som har utbildning på 
akademisk nivå. 
 
Avtal- och upphandlingsformer  
Utifrån gjorda upphandlingar och den synliga trend i att vi får stigande offertpriser, så 
kommer Fastighetskontoret tillsammans med Upphandlings- och inköpsenheten se över och 
föreslå justeringar i befintliga standardskrivningar inom olika administrativa föreskrifter 
(AF). Texter ska även harmonieras med övriga i staden med hjälp av Upphandlings- och 
inköpsenheten. 
 
Olika upphandlingsformer väljs utifrån respektive affärs bästa förutsättningar. 
Parteneringavtal för byggentreprenader har visats sig fungerat mycket bra med en nära 
dialog och ett minimum av avvikelsediskussioner, vilket genererar bra prognossäkerhet i 
ekonomi och god kontroll på färdigställandetider. Konkurrenspräglad dialog som 
upphandlingsform har gett oss nya möjligheter i mycket komplicerade fall att hålla både 
kvalitet och tidplan. 
 
I upphandlingsprocessen ska förutsättningar om möjligt ges för att fler och mindre aktörer 
ska kunna delta i flera olika upphandlingar. Upphandlingsformer och avtaltexter utvecklas 
ständigt för att hitta optimala utvärderingskriterier och beprövade säkra LOU skrivningar. 
 
Miljö- och social hänsyn i kommande upphandlingar ska bidra till en fortsatt hållbar 
utveckling.  
 
Näringsliv  
De senaste åren har flera försäljningar skett inom befintliga näringslivsområden. Ledig 
näringslivsmark börjar ta slut inom flera områden. Förfrågningar om etableringar sker 
kontinuerligt.  
Det har även genomförts en målbild av Hälla som föreslås vara omvandlat till ett 
bostadsområde 2050 med tydliga inslag av kontor och handel. En omvandling av Hälla 
tillsammans med det faktum att det redan idag saknas obebyggd näringslivsmark öster om 
tätorten innebär att etableringsmöjligheter för företag öster om staden är begränsad. 
 
På lång sikt är det därför nödvändigt att ta fram nya eller utöka befintliga 
näringslivsområden främst öster om tätorten. Att förtäta näringslivsområden är inte möjligt 
eftersom verksamheterna oftast bedrivs på marknivå och kräver stora ytor för att hantera 
fordon och material på ett effektivt sätt.  
Lägen som efterfrågas är främst närhet till E18 och staden bör utifrån detta undersöka 
möjligheterna att förvärva ytterligare mark längs med E18.   
 
Bostadstrender  
Vid planering av förskolor och skolor studeras ett antal parametrar. En trend som visat sig är 
att familjer med barn i skolåldern inte primärt flyttar till etablerade bostadsområden med 
befintliga samhällsfunktioner. För att kunna möta behovet i nya bostadsområden är BUF och 
Fastighetskontoret delaktiga redan i detaljplanearbetet. Olika lösningar studeras för att 
möjliggöra byggnation, varav integrerade lokaler i bostadshus är en. Andra trender är att 
bygga flexibla lokaler som kan ställas om mellan F-3 verksamhet samt större förskolenheter 
för att kunna möta förändringar och ha ett bättre resursutnyttjande.  
  
Aktörer inom skola och omsorg  
I samband med friskolereformen etablerades friskolor i Västerås som tog marknadsandelar 
av den kommunala skolan. Förhållanden har dock stabiliserats över tid och i vissa fall har 
kommunal skola ökat sin andel. Marknadsandelarna analyseras inför varje ny bedömning av 
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elevprognoser och beaktas i arbetet med lokalresursplanen. Västerås har en hög andel privata 
utförare och anses av friskoleorganisationen ha en rättvis ersättningsmodell. SNF upphandlar 
verksamheten inom sina respektive nämndområden. Den kommunala utföraren får lämna 
anbud i konkurrens.  I vissa fall direktanvisas uppdrag till kommunal utförare.  
 

2. Hållbar utveckling  

Fastighetskontorets hållbarhetarbete genomsyrar hela verksamheten där alla fyra 
dimensionerna av hållbarhet – den sociala, den ekologiska, den kulturella och den 
ekonomiska – är lika viktiga.  
 
Nybyggnation och exploatering ska tillgodose aktuella behov och ändamål. Hänsyn tas till 
estetiska, kulturella och sociala värden som tillsammans är viktiga komponenter för ett 
långsiktigt hållbarhetsfokus. Förändring av befintliga lokaler och fastigheter ska beakta 
bevarandet av befintliga värden och kvaliteter 
 
Fastighetskontoret arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan genom 
energieffektiviseringar, återvinning av material, utfasning av farliga ämnen samt 
miljöklassning av byggnader. All verksamhet inom Fastighetskontoret sker resurseffektivt 
genom löpande kvalitetsarbete, gemensamma processer, ständiga förbättringar samt 
optimering på helhet istället för enskild del.  
 
Hållbarhet på Fastighetskontoret tar även ett tydligt avstamp i medarbetarperspektivet. Det 
är viktigt att medarbetarna trivs och att Fastighetskontoret är ett självklart val av 
arbetsgivare. Fastighetskontoret arbetar därför kontinuerligt med kompetens- och 
karriärsutveckling, arbetsmiljö samt hälsofrämjande arbete. Fastighetskontoret värdesätter 
mångfald och kommer under 2017 att arbeta vidare med frågor om HBTQ, inkludering, 
jämställdhet mm. 
 
Tillgänglighet är en viktig del av Fastighetskontorets arbete. Under 2016 startades en 
inventering av alla kommunägda fastigheter, vilken kommer fortsätta under 2017, där 
åtgärder löper parallellt med inventeringen. Inventeringen mynnar sedan ut i ett gemensamt 
arbete med övriga tekniska förvaltningar att ta fram en tillgänglighetsdatabas för hela staden. 
 
I enlighet med ”Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med 
funktionsnedsättning 2017-2018” arbetar Fastighetkontoret vidare med skyltprogram, 
utredning beträffande begreppet Universell Design och utbildning av medarbetare inom 
tillgänglighetsfrågor. 
 
Fastighetskontoret ser positivt på att ta emot praktikanter. Det är en del i att stärka den 
framtida kompetensförsörjningen. Vi har under de senaste åren varit med i 
”Tekniksprånget”, som är en satsning för att få fler att söka ingenjörsutbildningar. Dessutom 
har vi haft praktikanter från yrkesutbildningar och språkpraktikanter. 
Under 2017 ska Fastighetskontoret ta emot minst två praktikanter. 
 
Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad utgår från svenska bygg- och myndighetsregler och förvaltas av Green 
Building Council. Fastighetskontorets val av Miljöbyggnad hjälper branschen och 
slutkunden att ta miljöansvar och att kvalitetssäkra byggprocessen. Miljöcertifieringen 
stärker stadens varumärke genom tydlig och klar kommunikation. 
 
Certifiering enligt Miljöbyggnad ger våra kunder en byggnad som inte bara beaktar 
energikrav utan byggnaden bedöms utifrån 16 funktioner inom 3 stycken huvudområden: 
energi, innemiljö och material. Stadens val av nivån är Miljöbyggnad Silver. 
 
Fastighetskontoret följer och deltar i olika långsiktiga arbeten kring hållbarhetsfrågor i hela 
kommunen. Fastighetskontoret har certifierad personal inom kompetensområdet. 
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3. Nulägesbeskrivning/Utmaningar  

Bostadsbrist  
Bostadsbristen i Västerås medför stora utmaningar i att förse de sociala nämnderna med 
bostäder för flyktingar och sociala ändamål. Försörjning sker genom ett antal olika 
tillvägagångssätt: köp, inhyrning, ombyggnation, flyttkedjor och samverkansavtal. Köp av 
bostadsrätter försvåras av marknadsläget med höga utgångspriser och budgivning samt att 
inköp tillför endast bostäder på marginalen. Ombyggnationer, alternativt övertagande av 
bostäder från andra verksamheter, kan ge tillskott temporärt. Oftast startas en flyttkedja med 
att en verksamhet läggs ned, alternativt flyttas till nya lokaler. 
 
I rådande situation är det viktigt att behålla samtliga särskilda boenden i beståndet och söka 
alternativ användning.  
 
Samverkansavtalet med Mimer och privata fastighetsvärdar medför också ett tillskott, men 
inte i sådan omfattning att det möter upp mot stadens årliga behov. Aktiviter för att 
marknadsföra Samvekansavtalet genomförs för att försöka öka tillskotten av lägenheter. Det 
pågår även utredningar om inhyrningar av modulbostäder på tillfälliga bygglov. 
Modulbostäder har en komplexitet kring inkludering i befintliga bostadsområden, fördomar, 
farhågor och kostnadsbild. Den korta avskrivningstiden på modulbostäder medför en hög 
kostnad, men har den senaste tiden hamnat i, eller under nivån för inhyrningar med kortare 
kontraktstider i befintligt byggnation. 
 
Fastighetskontorets arbete med bostadsexploateringsprojekt i olika stadier är högt prioriterat. 
Målet är att det ska byggas 4000 lägenheter under 2014-2017. Fastighetsnämnden ansvarar 
för flera åtgärder enligt handlingsplanen för bostadsförsörjning. En hög aktivitet i 
markanvisningar och nya områden att detaljplanelägga samt förbättringar av arbetsprocesser 
och en nära samverkan med marknadens aktörer är framgångsfaktorer. 
 
I samverkan med Individ- och familjenämnden kommer en gemensam handlingsplan för 
social bostadsförsörjning att tas fram. 
 
Wenströmska  
Under perioden avflyttar de sista gymnasieprogrammen från Wenströmska skolan. 
Detaljplaner och fortsatt inriktning har delats upp i två projekt. Det ena projektet rör 
nyproduktion av bostäder där ett exploateringsbolag bildats. Det andra projektet avser en 
framtida inhyrning av äldreboende, förskola samt viss verksamhet i idrottshallen.  
 
Exploatering  
För att klara målet att det byggs 4000 lägenheter 2014-2017 behöver det tillföras resurser för 
detaljplaneläggning, bygglovhantering, gatu- och parkbyggnation samt projektledning 
exploatering. Tillskott av nya resurser på fastighetskontoret finansieras inom 
exploateringsprojekten.  
 
Vidare behöver nya områden för bostadsbebyggelse tas fram. Det är viktigt att kunna bygga 
på flera fronter i attraktiva lägen. Kommande områden är Sätra, den tredje detaljplanen på 
Gäddeholm samt nya områden i Barkarö. Det finns även projekt som huvudsakligen ligger 
på privat mark t.ex. Kungsängen, Ängsgärdet och Kopparlunden. 
 
Markförsörjning  
Västerås stad ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden med en god markberedskap för 
att klara framtida byggnation av bostäder, byggnation av infrastruktur samt tillskapande av 
nya näringslivsområden. Vikt ska läggas vid att ta fram mark för större etableringar. 
Markreserven är idag inte tillräcklig utan behöver stärkas genom strategiska markförvärv. 
Utbudet på lämplig mark som är till försäljning är litet. Fastighetskontoret ska bevaka när 
fastigheter är ute till försäljning. Vid benchmark med andra kommuner framkommer att en 
nyckel för ökad bostadsproduktion är att kommunen äger egen mark.  
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Hamnen  
En vägledning för utvecklingen av hamnen har antagits av kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsen fattade i november 2015 ett inriktningsbeslut avseende fortsatta åtgärder. 
 För åren 2017-2020 har 617 mnkr avsatts i investeringsbudgeten. Arbeten med 
projekteringar av kajer och ytor samt övergripande utredningar för trafik och infrastruktur 
har påbörjats under 2015. Arbetena kommer fortgå 2016-2018 med en beräknad totalkostnad 
på ca 30 mnkr. 

 

Anskaffningsbeslut för flertalet av de åtgärder som redovisas i steg 1 – Planering för 
kommande åtgärder och genomförande av akuta åtgärder – i inriktningsbeslutet har fattats 
och upphandling och anläggande förestår. Investeringen enligt de fattade 
investeringsbesluten per okt 2016 uppgår till 111 mnkr. 
 
Tidigast under hösten 2019 och våren 2020 beräknas muddringsarbeten genomföras i farled 
och hamnbassäng, samt solidifiering av förorenade bottensediment. Bedömd kostnad för 
dessa arbeten är ca 350 mnkr. 
 
Grundskoleomställningen  
Grundskolenämnden har fattat beslut om att återföra åk 6 till mellanstadiet. Återflytt innebär 
rent lokalmässigt kostnadsökningar i form av byggnation/inhyrningar för förskolor i de fall 
dessa är inhysta i skollokaler. Kostnadsbesparingar kan å andra sidan uppstå vid vissa 
högstadieskolor i de fall som utbyggnad skulle krävts. Utöver kostnadsaspekten kommer 
även åtgärden att pågå under en längre tid. Som exempel kan nämnas ev. ändring av 
detaljplan, lämpliga tomter för nybyggnation, begränsat utrymme inom befintliga 
skoltomter, förseningar i planerade inhyrningar m.m. 
 
Grundskolenämnden har fattat beslut om att behålla små högstadieskolor i F-9 modellen. 
Detta kräver bland annat investeringar vid Rönnbyskolan. Detta finansieras genom att 
omfördela medel från Irstaskolan (som får titta på besparande åtgärder i sin modernisering) 
till Rönnbyskolan.  
 
Ersättningsmodellen för grundskolor ger full kostnadstäckning för respektive skola. Styrning 
av lokalanvändning sker med en central planeringsenhet som även bedömer 
investeringsbehov i samråd med Fastighetskontoret. Denna modell används i ett skede där 
lokalbrist råder och vi ser en ökning i befolkningsprognoserna. Vid ett framtida scenario 
med avmattning behöver ersättningsmodellen justeras. Genom att koppla 
ersättningsmodellen till det årliga arbetet med Lokalresursplan och investeringsberedning så 
kan denna justeras löpande efter behov. 
 
Stationsområdet Kungsängen 
Fastighetskontoret tar aktiv del i arbetet med stationsområdet och ansvarar för den 
ekonomiska uppföljningen av projektet. Under 2017 kommer även projektledningen att 
bemannas från fastighetskontoret istället för från stadsledningskontoret. Hamnparken håller 
på att färdigställas och byggnation av Klöverns nya hotellbyggnad i anslutning till 
Resecentrum pågår. Mälarenergi påbörjar förnyelse av sina ledningar i Kungsängsgatan 
under hösten 2016 och det arbetet kommer att pågå i etapper fram till 2018. Därefter 
kommer Kungsängsgatan byggas om med nya gång- och cykelbanor och nya 
trädplanteringar 
 
Arbetet med ny detaljplan för resecentrum pågår och den inrymmer även angränsande 
kvarter, Sigurd 3 söder om järnvägen samt Västerås 5:9 norr om järnvägen. 
 
Innan samrådet för detaljplanen ska en överenskommelse om utbyggnad att tecknas mellan 
staden, Trafikverket och Jernhusen. Parallellt med detaljplanen görs även en 
gatukostnadsutredning för att fördela kostnaderna för utbyggnad av allmän plats mellan 
staden och fastighetsägarna i området. 
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Kungsängen är ett komplext projekt som är beroende av flera andra aktörers tidsplaner. 
 
IT och digitalisering 
IT och digitalisering är ett viktigt område i fastighetskontorets utvecklingsarbete. 
Målsättningen är att IT-systemen ska stödja medarbetarnas dagliga arbete. Därför är det 
viktigt att IT utvecklingen är verksamhetsdriven och inte tvärtom. För att lyckas med det på 
bästa möjliga sätt behöver verksamhetens processer och informationsbehov vara 
identifierade och etablerade – så att rätt funktionalitet finns tillgodosett i respektive IT stöd. 
Det finns förbättringar att göra i kopplingen mellan process, information och teknik/IT stöd. 
Fastighetskontoret prioriterar därför att få samtliga delar identifierade i både förvaltningens 
vidmakthållande och vidareutveckling. 
 
Klimat och miljö 
Energi- och miljösatsningar enligt upplägg i klimatplan, där energi- och miljöeffektiva 
åtgärder även i framtiden synkroniseras med övriga underhåll- och investeringsåtgärder. 
 
Fortsätta aktivt medverka genom Fastighetsnämndens medlemskap i Sweden Green Building 
Council (SGBC). Fastighetskontoret ska aktivt medverka i kommande event och föredrag. 
  
Ett fortsatt samarbete och utbyte mellan Mälarenergi AB och Fastighetskontoret för att 
möjliggöra flera gemensamma energiprojekt, om genomförda pilotstudier visar på positiva 
resultat.  
 
Fastighetskontoret medverkar och driver klart pilotprojektet kring en ”Giftfri förskola” inom 
ramen för kemikalieplanen i staden. Därefter om resultatet faller väl ut också fortsätter driva 
införandet generellt i staden på alla nybyggnationer som ska uppfylla planens krav på 
dokumentation och giftfrihet. 
 
Införa ett materialvalssystem som stödjer byggprocessen och hela 
miljöcertifieringsprocessen i alla dess olika delar. Exempelvis Byggvarubedömningen eller 
Sunda Hus. 
 
Kompetensförsörjning  
Fastighetskontoret har under en tid haft en hög personalomsättning. Detta i kombination med 
att vissa yrkesgrupper är mycket svårrekryterade har resulterat i en hög arbetsbelastning. 
Arbetet med att behålla kompetenta medarbetare behöver stärkas för att minska den höga 
personalomsättningen. Cheferna ska ges ett bättre stöd i detta. 
 
En framgångsfaktor är att skapa en organisation med ett positivt arbetsklimat med rätt 
bemanning utifrån kontorets uppdrag. 
 

Ett viktigt fokusområde 2017 är att prioritera arbetet med employer branding i syfte att 
stärka arbetsgivarmärket internt och externt. 
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4. Fastighetsnämndens styrkort 2017 

Perspektiv Kund 

 

Övergripande mål Vi har nöjda kunder och invånare 

 

Kritiska 

framgångsfaktorer 

Fastighetsnämnden bidrar till att stadens mål för bostadsbyggandet 

uppnås samt bidra till långsiktig utveckling av både centralorten, 

serviceorterna och landsbygden.  

 

Fastighetsnämnden levererar tjänster professionellt utifrån koncern- 

och kundnytta.  

 

Leveransprocesserna (upphandlingsprocessen, 

markanvisningsprocessen, fastighetsförsäljning och 

lokalanskaffning) är gränsöverskridande och värdeskapande utifrån 

kundernas behov. 

 

Indikatorer & Styrtal Antal markanvisade bostäder – 500 st* 

 

Antal genomförda kundmöten - 2 st/kund, år 

 

Antal styckebyggartomter – 50 st/år 

 

Antal färdigställda lägenheter – 1217 st/år 

 

Antal byggherrar som färdigställer byggnadsprojekt ska öka 

 

NKI för Fastighetsförvaltningen och Mark- och Exploatering ska 

öka 
 
*Markanvisning på kommunal mark 

Aktiviteter Kvalitetssäkra ytor och kontrakt i fastighetsdatabasen 

 

Tydliggöra kundernas beställningsrutin i 

Lokalanskaffningsprocessen 

 

Beskriva och förankra markanvisningsprocessen 

 

Ta fram en strategi för markförsörjning 

 

Genomföra ett projekt med invånar- och/eller ungdomsdialog 

 

Implementera stadens värdegrund – Alltid bästa möjliga möte 

 

I samverkan med Individ- och familjenämnden ta fram en 

gemensam handlingsplan för social bostadsförsörjning 

 

Utveckla tjänstebeställningen och uppföljningsrutiner mellan 

Fastighetskontoret och upphandlingsenheten 

 

Aktiviteter enligt KBH 
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Perspektiv Kvalitet 

 

Övergripande mål Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar resultat 

 

Kritiska 

framgångsfaktorer 

Fastighetsnämndens tjänster levereras med rätt åtgärd, i rätt tid och 

till rätt kostnad 

 

Fastighetsnämnden bidrar med hållbara lösningar avseende stadens 

miljö- och klimatmål samt sociala och kulturella mål 

 

Fastighetsnämnden bidrar till innovativa lösningar och 

gränsöverskridande angreppssätt 

 

Indikatorer & Styrtal Minskad energianvändning till och med år 2020 – El 50,50 

kWh/m2, Värme 84,50 kWh/m2 (2017: El: 57 kWh/m2, Värme: 

102 kWh/m2) 

 

Minskade koldioxidutsläpp till år 2020– 36,7 kg/m2 (2017: 42,73 

kg/m2) 

 

Antalet prövade nya lösningar i processer och arbetssätt – 5 st/år 

 

Andel projektleveranser enligt fastställd tid, pris och kvalitet – 100 

% 

 

Antal framtagna förvaltningsplaner, driftplaner och underhållsplaner 

– 100% 

 

Aktiviteter Tydliggöra roller och ansvar inom Lokalanskaffningsprocessen  

 

Omvärldsbevaka nyckeltal samt jämförelser med offentliga och 

privat aktörer inom fastighetssektorn och 

exploateringsverksamheten 

 

Utveckla en utvärderingsmodell för marktilldelningar  

 

Etablera funktion för samordning av tomrättsverksamhet, 

exploateringsverksamhet och tomtförvaltning 

 

Fastighetskontoret ska ta en aktiv del i stadens plan för systematiskt 

kvalitetsarbete och miljö- samt klimatprogram 

 

Utveckla det projektorienterade arbetssättet inom Fastighetskontoret 

 

I samverkan med berörda förvaltningar identifiera och åtgärda 

flaskhalsar i Bostadsförsörjningsprocessen 

 

Ta fram en digitaliseringsplan för Fastighetskontoret 

 

Införa en rutin för hur Barnchecklistan ska användas i beslut som 

tas i nämnden eller delegationen 

 

Tillsammans med Upphandlingsenheten ta fram rutiner för 

uppföljning av sociala krav i samband med upphandlingar 
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Perspektiv Ekonomi 

 

Övergripande mål Vi har en ekonomi i balans 

 

Kritiska 

framgångsfaktorer 

Fastighetsnämndens tjänster levereras affärsmässigt utifrån ett 

koncernperspektiv och till rätt kostnad, med rätt åtgärd samt i rätt 

tid 

 

Underhållsnivån är långsiktigt hållbar  

 

Stadens lokaler är verksamhet- och kostnadseffektiva 

 

Resultat från exploateringsverksamheten behålls inom exploatering 

och tillfaller eget kapital. 

 

Indikatorer & Styrtal 100% av driftleveranserna sker enligt framtagna driftplaner  

 

Minst 90% av beställda investeringar är genomförda enligt 

strategiska mål och inriktningar  

 

I 100% av lokalförsörjningsprojekten har samnyttjande av lokaler 

bedömts 

 

Följa belåningsgradens trend på exploateringsverksamheten över 

tid. (önskad trend att den minskar) 

 

Aktiviteter Ta fram enhetligt arbetssätt för driftplanering och planerat 

underhåll. 

 

Identifiera nyckeltal för uppföljning och jämförelse av stadens 

lokaler 

 

Kvalitetssäkra hyresnivån på egenägda fastigheter. 

 

Etablera rutin för samlokalisering av lokaler 
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Perspektiv Medarbetare 

 

Övergripande mål Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

 

Kritiska 

framgångsfaktorer 

Fastighetskontoret är en attraktiv arbetsplats som stimulerar till 

engagemang och nytänkande 

 

Medarbetare inom Fastighetsnämndens verksamhetsansvar har den 

kompetens som behövs för att kunna leverera ändamålsenliga 

tjänster i enlighet med uppsatta mål, uppdrag och åtaganden. 

 

Indikatorer & Styrtal Organisationsindex – 70 

 

Ambassadörsindex - 50 

 

Engagemangindex – 70 

 

Personalomsättning 5-10% 

 

Aktiviteter Implementera stadens kompetensförsörjningsprocess  

 

Tillsammans med Tekniska kontoret och Stadsbyggnads-

förvaltningen genomföra ett employer branding arbete, med syfte att 

stärka arbetsgivarmärket internt och externt. 

 

Utarbeta kravprofil vid rekrytering utifrån mångfaldsperspektivet 
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5. Följekort 

 

 

 Vakansgrad: 
 Procent av hyra 
 Procent av area 

 
 Lokaleffektivitet:  

 Inhyrda lokaler: m2, förändring och andel 
 Egna lokaler: m2, förändring och andel 

 
 Underhåll: 

 Kr/m2 
 

 Indikatorer enligt ”Riktlinje för bostadsförsörjning”: nr 1, 3, 4, 5, 8, 13  
 

 Medarbetare 
 

 Sjukfrånvaro 
 Ledarindex 
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6. Viktiga investeringar 2017-2020  

  

Energispar – och klimatinvesteringar 
Energieffektiviseringsarbetet fortgår enligt tidigare lagda planer med en framtida inriktning 
mot så kallade Totalprojekt, vilket innebär att man tar ett helhetsgrepp över byggnaden och 
både effektiviserar installationer, klimatskal och styr- och övervakning. Energiprojekten 
kommer även att fokuseras mot att skaffa förutsättningar för driftoptimering av byggnader. 
Strävan är att använda energiinvesteringsmedel i samband med planerade underhållsåtgärder 
för att få så mycket effekt som möjligt på insatta medel. 

 

En bedömning över fördelningen av Energi- och klimatinvesteringar under budgetperioden 
fördelar sig enligt nedan. 

 
År Totalprojekt Styr Enskilda 

installationer 

Förnybar 

energi 

Totalt 

2017 15 6 7 4 32 

2018 12 6 8 6 32 

2019 28 8 10 8 54 

2020 20 17 5 12 54 

 
 

Irstaskolan  
En modernisering och utbyggnad av Irstaskolan planeras då dagens skola är för liten samt 
har ett renoveringsbehov. Investeringen beräknas till ca 175 mnkr för en F-6 skola, för 
årskurs 7-9 beräknas ytterligare 100 mnkr. 
 
 
Hökåsenskolan  
Hökåsenskolan har fått ökat elevantal och årskurs 6 ska tillbaka till skolan. För att kunna 
tillgodose behovet så kommer det ställas upp 3st klassrum på befintlig bollplan som en 
provisorisk lösning. Ombyggnad av matsal och fritids kök har gjorts under sommaren 2016 
för att klara utökat antal elever. En ny byggnad om ca 600m2 kommer byggas på tomten. 
Byggnaden kommer att rymma 5st nya klassrum med tillhörande kapprum wc mm.  
Projekteringen för nybyggnaden har startat i augusti 2016. Upphandlas i början 2017 med 
tänkt byggstart våren 2017 och färdigställd till 2018. 
 
 
Förskolor  
Flertalet nya förskolor planeras inom budgetperioden. För att skyndsamt tillgodose behovet 
av platser har Fastighetskontoret och barn-, och utbildningsförvaltningen påbörjat en 
standardisering av lokalprogrammen för 4-, 6-, och 8-avdelningsförskolor. Inspiration har 
hämtats från SISAB konceptet ”Framtidens förskola”. Totalt planeras 30 avdelningar att 
byggas i egen regi, investeringarna beräknas uppgå till 236,5 mnkr. 20 stycken avdelningar 
planeras som inhyrningar under perioden. 
 
 
Nybyggnad bad  
Ett nytt bad för stadens motions- och föreningsbehov. Badet skall ersätta Lögarängsbadet 
som rivs när nya badet står klart. Genomförandet planeras till 2016 - 2019. Partnering avtal 
är tecknat med NCC. Byggstart beräknas ske i januari 2017. Investeringen har utökats med 
friskvårdslokaler, vilket innebar att investeringsramen höjdes från 352 mnkr till 370 mnkr. 
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Äldreboenden  
Ombyggnation av äldreboende vid Gryta sjukhem planeras genomföras under 
budgetperioden. Avsikten är att bygga om lokalerna i avdelning 1 – 4 till flera mindre 
enheter för korttidsboende och växelvård med totalt 72 stycken enkelrum med egna 
hygienrum. Nuvarande rehab delen skall användas till dagverksamhet efter eventuell 
nödvändig lokalanpassning/ombyggnation. Målet är att skapa ett demenscentrum där alla 
funktioner för personer med demenssjukdom finns samlade: korttidsboende, växelvård, 
dagverksamhet och permanentboende. Det ger möjlighet att samla expertkompetens på ett 
och samma ställe samt förädla den lokalresurs som Gryta utgör för äldrenämnden/staden. 
Förprojektering är genomförd och RAM-handlingarna framtagna. Annonsering för TE pågår 
och anbudstidens utgång är 2016-09-29. 
 
Gruppbostäder  
Då det är stor efterfrågan på gruppbostäder enligt LSS-lagstiftningen planeras 2 byggnader 
per år att uppföras under budgetperioden. I varje gruppbostad planeras 6 lägenheter samt 
personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnadernas utformning har tagits fram som en ny 
standard tillsammans med verksamhetsutövaren. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 
30-40 mnkr per år. Investeringarna kommer delvis att ersättas av servicelägenheter 
integrerade i flerbostadshus. Ramhandling för gruppbostäder håller på att tas fram. 
 
Hamnen  
Den nya slussen i Södertälje och farleden i Mälaren medför att större fartyg (Mälarmax) 
kommer att trafikera Västerås hamn. För att kunna ta emot dessa fartyg i Västerås hamn och 
utnyttja potentialen som det ger, krävs stora investeringar inom hamnbassängen, kajer, 
infrastruktur, ytor och byggnader. I den utvecklingsplan för hamnen som Kommunstyrelsen 
antagit redovisas framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. 
Inriktningen i samarbetet med Trafikverket och Sjöfartsverket är att ”verka för förhöjd 
kapacitet och säkerhet 2020 och ny Mälarmax 2023” och att därmed också ”verka för ett 
gemensamt och parallellt genomförande av muddringsarbeten i farleder och hamnar med 
start 2019”. Dessa inriktningar ligger till grund för det investeringsbehov för perioden 2017-
2020 som redovisas i planen. Staden är bunden, via avtal eller genom förelägganden, att 
vidta åtgärder. De investeringar som är planerade för åren 2017-2020 avser enbart sådana 
åtgärder och åtgärder för att verksamheten i nuvarande omfattning ska kunna bedrivas. 
Utifrån genomförda utredningar och bedömningar har investeringsbehovet uppskattats för 
perioden 2017-2020. Kalkyler för att bedöma den totala projektkostnaden fortgår och 
kompletteras löpande.  
En fortsatt utveckling av hamnområdet enligt utvecklingsplanen kommer att innebära 
ytterligare behov av investeringar, men dessa ligger bortom dagens investeringsplan.  
 
 
Stadshuset  
Stadshusets omfattande behov av underhållsåtgärder finansieras med både investerings- och 
underhållsmedel. Den totala projektkostnaden bedöms till cirka 130 mnkr, varav underhåll 
57,4 mnkr och investering 72,6 mnkr. Under perioden 2017-2018 fortsätter arbeten avseende 
VVS stammar, el och ventilation i flyglarna B-G samt flyglarna K och L. Projektet i sin 
helhet beräknas vara helt färdigställt under 2018. 
 
 
Under 2017 avser Fastighetskontoret att arbeta med att genomföra en jämställdhetsanalys 
kring investeringsbudgeten. 
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7. Uppföljning  

 
Fastighetskontorets uppföljningsplan 

FN 
antal ggr/år 

Ledningsgrupp 
antal ggr/år 

 
Uppföljning av handlingsplan för bostadsförsörjning 
 

 
2 

 
2 
 

 
Övergripande måluppföljning 
 

 
2 

 
4 
 

 
Uppföljning av aktiviteter 
 

  
4 
 

 
Uppföljning av intern kontroll 
 

 
1 

 
1 
 

 
Del- och helårsbokslut 
 

 
3 

 
3 
 

 
Ekonomiska månadsrapporter 
 

  
6 
 

 
Uppföljning av exploateringsprojekt 
 

 
2 

 
2 
 

 
Uppföljning av investeringsprojekt 
 

 
3 

 
3 
 

 
Uppföljning av stora underhållsprojekt 
 

  
3 
 

 
Uppföljning av nyckeltal/följekort enligt särskilda 
direktiv 
 

 
1 

 
1 
 

 
Uppföljning nyckeltal delår 
 

  
3 
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Bilaga 1: Fastighetsnämndens ansvarsområden (enligt 
reglemente och särskilda direktiv) 

Verksamheten i Fastighetsnämnden ska kännetecknas av hög kvalité, flexibilitet och god 
ekonomisk hushållning. Stadens strategiska plan ska ligga till grund för verksamhetens 
inriktning och uppföljning. 
 
Målet för verksamheten ska alltid vara att uppnå så hög kvalité som möjligt utifrån det 
uppdrag som givits. Uppdragen ska också utföras så att de står sig högt vid jämförelse med 
andra aktörer på marknaden. En viktig konkurrensfaktor är att utföra uppdragen klimatsmart 
vad gäller kvalité, effektivitet och miljö.  

 

Fastighetsnämnden  
 
• Har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter 
 
• Ska till lägsta kostnad nyttiggöra och förränta Västerås stads fastighetskapital 
 
• Har det strategiska ansvaret att styra stadens samlade lokalutnyttjande och beslutar om 
hur lokalbehovet inom staden ska tillgodoses. Utgångspunkten för fastighetsnämndens 
arbete är att stadens verksamheter ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och 
att de lokaler som staden äger är uthyrda och används. Detta innebär bland annat att 
fastighetsnämnden beslutar om hur lokalbehovet inom staden ska tillgodoses, samt i vilken 
omfattning extern in- och uthyrning av lokaler ska förekomma 

 

• Förvaltar bebyggda och obebyggda fastigheter och jord- och skogsbruksmark, vilket 
innebär drift och underhåll, uthyrning samt arrende- och servitutsupplåtelser 
 
• Förvaltar stadens tomträtter 
 
• Är huvudman för exploateringsverksamheten 
 
• Bevakar stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och 
genomförandeprocessen 
 
• Upprätta handlingsplan till bostadsstrategiskt program och genomföra stadens mark- 
och bostadspolitik 
 
• Har en viktig roll när det gäller företagsetableringar i Västerås och ska erbjuda 
näringslivsmark med geografisk spridning för olika typer av verksamheter och med varierad 
tomtstorlek 
 
• Handlägger boendefrågor för personer med särskilda behov enligt särskilt uppdrag 
 
• Lämnar bostadsinformation till allmänheten samt fördelar småhustomter 
 
• Ska bedriva verksamheten affärsmässigt. Verksamheten är enbart intäktsfinansierad 
 
• Har rätt att besluta om köp och försäljning av fastigheter upp till 20 mnkr 
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Bilaga 2: Styrande beslut fattade av fastighetsnämnden/ 
kommunfullmäktige  

  
Reglemente för fastighetsnämnden, KFM § 336, 2015-12-03 
Kommunfullmäktige ska utfärda reglementen för alla nämnder/styrelser som fullmäktige 
beslutar ska finnas. Reglementena innehåller föreskrifter om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. Ansvaret för samma uppgifter kan inte delas. Det kallas för ”det odelade 
ansvarets princip”. Det innebär att nämnder/styrelser måste samarbeta i frågor som faller 
inom olika nämnder/styrelsers ansvarsområden. 
 
Delegationsordning för fastighetsnämnden, del A, FN § 61, 2009-06-11 
I delegationsordningen redovisas i vilka frågor som fastighetsdelegationen eller 
fastighetsdirektören får fatta beslut för fastighetsnämndens räkning. Delegationsordningen 
omfattar inte verkställighet. 
 
Särskilt direktiv för fastighetsnämnden, KFM § 79, 2010-05-06 
För de kommunala utförarförvaltningarna finns det särskilda direktiv utfärdade av 
kommunfullmäktige. De särskilda direktiven ska möjliggöra för kommunfullmäktige att 
följa upp de kommunala utförarnas verksamhet avseende hur effektiviteten mäts och säkras, 
omfattningen av uppdrag, men också för att se omfattningen av det kommunala utförandet. 
 
Undertecknande av handlingar och firmateckning FN § 116, 2007-09-20 
Beslut om vem som får teckna firma samt underteckna handlingar i fastighetsnämndens 
namn och övriga skrivningar som innebär utfästelse eller ställningstagande. 
 
Dokumenthanteringsplan, redovisning av allmänna handlingar FN § 18, 2011-02-17, rev. 
FN § 7, 2012-01-19 
Enligt Arkivlagen ska varje myndighet upprätta en s.k. arkivbeskrivning. Inom Västerås Stad 
utgörs arkivbeskrivningen dels av en blankett som bl.a. visar myndighetens organisation och 
dels av plan ”Redovisning av allmänna handlingar” (dokumenthanteringsplan/ 
redovisningsplan) som tar upp vilka rutiner och vilka handlingar som kan finnas hos 
myndigheten. 
 
Handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-2017, FN § 258, 2015-12-10  
Handlingsplanen anger åtgärder för att nå målen i programmet med riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2014-2017 som antogs av kommunfullmäktige i september 2014 samt 
åtgärder för att nå målet om 4000 bostäder under perioden 2014-2017.  
Handlingsplanen innehåller även nulägesbeskrivningar och utmaningar samt prioritering av 
detaljplaner och möjligt bostadsbyggande på kort och lång sikt. 
 
Handlingsplan för näringslivets markförsörjning, FN § 4, 2010-01-21 
Planen anger bland annat strategier för var och hur näringslivsområden bör tas fram. 
Revideringar av handlingsplanen beslutas i fastighetsnämnden. 
 
Markanvisningspolicy, FN § 230, 2016-10-20 
Redovisar principerna för tilldelning av mark för bostäder och verksamheter.  
Policyn beslutas av fastighetsnämnden och ses över och uppdateras vid behov. 
 
Riktlinjer för exploateringsavtal, FN § 231, 2016-10-20 
Enligt plan- och bygglagen 6:39 ska kommuner som avser att ingå exploateringsavtal anta 
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtal.  
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för 
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som kan ha betydelse för 
bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
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Priser på stadens industri- och handelstomter, FN § 5, 2016-01-28 
Fastighetsnämnden beslutar årligen om prisnivåer för industri- och handelstomter. 
Skilda prisnivåer med olika prisspann gäller för stadens olika områden.  
 
Inriktning för avyttring av mark från markreserven, KFM § 154, 2004-09-30  
Kommunfullmäktige beslutade 2004 om inriktning för stadens råmarksreserv. Mark som 
behövs inom en 10-årsperiod behålls medan mark som ej bedöms intressant under en 20-
årsperiod kan avyttras. Avyttring ska i första hand ske genom byten.  
 
Tomt- och småhuskön 
Anvisning av styckebyggartomter som Fastighetskontoret tar fram sker via tomt- och 
småhuskön. Administrationen gällande fördelning av tomter sköts av Bostad Västerås på 
uppdrag av Västerås stad. Via exploateringsavtal med andra byggherrar regleras i vissa fall 
att även en del av dessas småhus ska förmedlas via tomt- och småhuskön. 
 
Tomträttsupplåtelse för byggande av hyresrätt 
Vid nyproduktion av hyresrätter erbjuder staden tomträttsupplåtelse som alternativ till köp 
för att underlätta finansiering. 
 
Tomträttsavgälder småhus, FN § 79, 2016-04-21 
Beslut om avgäldernas storlek fattas årligen i fastighetsnämnden för tomträtter som ska 
omprövas. Avgäldsunderlaget utgör 75 % av marktaxeringsvärdet 2015 och avgäldsräntan är 
3,25 % respektive 4,5% beroende på avgäldsperiodens längd. Ny inriktning beslutas våren 
2017. 
 
Tomträttsavgälder flerbostadshus, industri och övriga ändamål, FN § 111, 2016-05-26 
Beslut om avgäldernas storlek fattas årligen i fastighetsnämnden för tomträtter som ska 
omprövas. Avgäldsräntan är 3,25 % respektive 4,5% beroende på avgäldsperiodens längd.  
Ny inriktning beslutas våren 2017. 
 
Inriktning för handläggning av avgäldsbefriade tomträtter, FN § 52, 2007-04-19 
Fastighetsnämnden beslutade 2007 om riktlinjer för hur hantering av avgäldsbefriade 
tomträtter ska ske när avgäldsperioden löper ut. För tomträtter utan realiserbart värde kan ny 
avgäldsbefriad period tecknas. För tomträtter som besitter ett realiserbart värde görs en 
värdering varefter ärendet tas upp på fastighetsnämnden för beslut. 
 
Friköp av småhustomträtter, KFM § 170, 2015-06-04 
Friköpspriset för tomträtter för småhus ska beräknas på basis av 65 % av 
marktaxeringsvärdet fastställt året innan friköpet sker. 

Beslutet gäller för ansökningar om friköp av tomträtter som inkommer efter 
kommunfullmäktiges beslut från och med 1 januari 2016. 

Friköp av industri- och handelstomträtter samt tomträtter för flerbostadshus  
Vid friköp av tomträtter avsedda för industri, handel eller flerbostadshus värderas 
fastigheterna i varje enskilt fall. Någon generell rätt att friköpa finns inte. 
 
Internhyra, FN § 111, 2015-05-21, KFM § 211, 2015-09-03 
Hyresmodellen med marknadsliknande hyror tas bort och ersätts av funktionshyra för 
pedagogiska lokaler, självkostnad per objekt för verksamhetslokaler samt marknadshyra för 
kontorslokaler. Internhyresmodellen beskrivs mer utförligt i ”Riktlinje för internhyror i 
Västerås Stad”. 
 
Nu gällande uthyrningsprinciper 
Staden ska i första hand tillhandahålla lokaler till kärnverksamheten. Uthyrning av vakanta 
lokaler kan ske till externa hyresgäster om inget behov finns inom staden. Vi erbjuder dessa 
lokaler på marknaden och tillämpar marknadshyra. Målet är att uthyrningen ska ha 
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kostnadstäckning. Vakanta lokaler annonseras i Objektvision.se och sedvanlig 
kreditprövning sker av intressenter. Hyra från Fastighetskontoret reduceras ej med 
driftbidrag eller liknande system. Eventuell subventionering av hyreskostnaden för 
hyresgästen handläggs vid berörd nämnd och betalas ut direkt till hyresgästen. Föreningar 
och liknande organisationer erbjuds en lägre hyra med motkravet att hyresgästen övertar 
större ansvar för såväl reparationer som inre- och yttre underhåll. Hyresgästen betalar 
energikostnader.  
 
Staden ska i första hand tillhandahålla bostäder till kärnverksamheten. Övrigt eget ägda 
bostäder lämnas till Bostad Västerås för förmedling. 
 
Förvaltning av byggnader med bevarandekaraktär, FN§ 139, 2014-08-21 
Inriktning för förvaltningen av byggnader som har någon form av kulturhistoriskt värde har 
antagits av fastighetsnämnden. 
 
Lokalförsörjningsprocessen, särskilda direktiv för fastighetsnämnden  
KFM § 79, 2010-05-06 
Fastighetsnämnden har det strategiska ansvaret att styra stadens samlade lokalutnyttjande 
och beslutar om hur lokalbehovet inom staden ska tillgodoses. Detta innebär bland annat att 
nämnden beslutar om i vilken omfattning extern in- och uthyrning av lokaler ska 
förekomma.  
 
Målet med lokalförsörjningsprocessen är att stadens verksamheter ska ha ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva lokaler såväl ur stadens som ur hyresgästernas perspektiv. Processen 
ska säkra att transparenta, relevanta och förankrade beslutsunderlag tas fram. Processen 
redovisar ansvar för de olika momenten och hur samverkan ska ske. 
 
Lokalresursplan 2014, FN § 129, 2014-06-12 
Lokalresursplanen behandlar stadens lokalbehov på medellång och lång sikt för att möta upp 
framtida behov. Planen ska tjäna som underlag till investerings-och budgetprocessen. 
Underlaget till planen består bland annat av befolkningsprognoser, demografi, strategier och 
boendeplaner.  
 
Exploateringsprojekt 
Genomförandebeslut fattas av nämnd. Vid negativa kalkylförändringar över 15 % mot 
kalkylerat projektresultat vid genomförandebeslut ska nämnden fatta nytt beslut. Om 
exploateringsprojektets omsättning och/eller kostnader avviker mer än 30 % mot 
genomförandekalkyl ska projektet återrapporteras till nämnd även om kalkylerat 
projektresultat inte avviker mer än -15 %. 
 
Uppföljning av pågående projekt ska redovisas i nämnd vid års- och delårsbokslut 2. 
 
Investeringar 
Anskaffningsbeslut om investering >3 mnkr fattas av nämnd, > 2 mnkr av 
fastighetsdelegationen. Nämnden har delegerat till direktören att besluta om anskaffning < 2 
mnkr samt om genomförande av upphandling i enlighet med beslut i nämnd eller delegation. 
Vid kalkylförändringar som innebär fördyringar över 10 % ska nämnden fatta nytt beslut. 
 
Uppföljning av pågående projekt ska redovisas i nämnd vid års- och delårsbokslut. 
 
Underhåll  
Återrapportering av avvikelser mellan underhållsplan och budget ska ske till 
fastighetsnämnden. 
 
Upphandling 
All upphandling sker i stadens gemensamma upphandlingsenhet på uppdrag av 
fastighetsnämnden i enlighet med stadens inköps- och upphandlingspolicy. Inför 
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fastighetsnämndens beslut om tecknande av ramavtal ska ett komplett förfrågningsunderlag 
redovisas.  
 
Solceller, FN § 45, 2010-03-18, KFM § 100, 2010-06-03 
Nämnden har beslutat att Fastighetskontoret alltid ska utreda möjligheten att installera 
solceller i kommande investeringsprojekt. 
 
Internkontrollplan 2016, FN § 248, 2016-11-12 
(Internkontrollplan för gemensamma processer 2016, stadsövergripande KS § 428, 2015-11-
18)  
Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d v s de skall med rimlig grad av säkerhet fastställa rutiner 
för att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster genom en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet. 

 Säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och rapportering. 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser samt interna styrdokument 

och policys efterlevs. 
 
Certifiering av nybyggnationer för byggnader som uppförs i stadens regi (Miljöbyggnad, 
silver) FN §134, 2015-06-11 
I fastighetsbranschen såväl i offentlig sektor som i privat blir det mer vanligt att man väljer 
att miljömärka sina byggnader. Inom offentliga sektorn väljs företrädesvis det svenska 
systemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem, som förvaltas av den 
ideella föreningen Greenbuilding Council. Den är öppen för alla företag och organisationer 
inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt 
för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. 
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Bilaga 3: Övergripande styrdokument 

Västerås 2026 

Staden utan gränser 
Nu är vi där.  
Vi har nått fram till år 2026 på vår spännande resa in i framtiden.  
Från den första elektriska lampans sken, via innovationer, samverkan  
och handlingskraft – till staden utan gränser.  
Staden där människorna känner att allt är möjligt.  
En stad att vara stolt över.  
En stad med människorna och tekniken i en framgångsrik symbios. 
 
Världsledande kunskap 
Vårt universitet sätter en ny agenda för vetenskapens roll i samhället.  
Vår stabila grund av företagande och affärsmässiga framgångar attraherar och samlar 
kompetensen här.  
Vi är fortfarande ledande inom elkraft, automation, miljö- och energiteknik, men också inom 
många nya teknikområden.  
Västerås förmåga att kombinera teknisk utveckling med mänskliga behov utgör vår unika 
styrka. 
 
Fastighetsnämnden bidrar till att attrahera och samla kompetens genom att i exploateringen 
stödja näringslivets utveckling och tillskapa attraktiva bostadsområden. Fastighetsnämnden 
arbetar aktivt och målinriktat ur ett hållbarhetsperspektiv för att minimera klimatpåverkan 
och öka ekonomiska incitament genom att optimera och anpassa energianvändningen i 
lokaler utan att ge avkall på behov från hyresgäster och lokalnyttjare. Nämnden är starkt 
engagerad i energiarbetet både energieffektivt byggande och arbetet med att minska 
energianvändningen i stadens byggnader. Fastighetsnämnden har även beslutat att bygga 
enligt Miljöbyggnad silver eller bättre. 
 
Tillsammans för Västerås  
Västerås bubblar av engagemang.  
Västeråsarna känner delaktighet och en stark vilja att vara med och bidra. 
Mångfalden är vår stora tillgång och vi skapar miljöer och aktiviteter som ger unika  
förutsättningar för spännande och utvecklande möten.  
Vår stad är rörlig, färgstark och händelserik.  
Det gör den också till en trygg och harmonisk stad att leva i. 
 
Fastighetsnämnden bidrar genom att utveckla stadens skol-, kultur- och idrottslokaler till 
trygga miljöer med mötesplatser. Bostadsexploateringarna ska präglas av en blandning av 
olika hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer där minst 1/3 ska vara hyresrätter. 
Byggande ska stimuleras i hela Västerås. Tillskapandet av trygga områden med spännande 
mötesplatser är en viktig inriktning. 
 
Den mälarnära staden 
Historien gör tydliga avtryck i Västerås placering på kartan.  
Det sjönära läget ger förutsättningar för expansion och utveckling.  
Stadens fysiska utveckling är omtalad, bland annat för att vi framgångsrikt förenat modern  
arkitektur med människors behov av närhet till vattnet och naturen. 
 
Fastighetsnämnden bidrar genom att i exploateringsverksamheten på bästa sätt tillvarata de 
värden som Mälaren ger Västerås. Nämnden bidrar också genom att i förvaltningen bidra 
och ge djuphamnen förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt. 
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Västerås i världen – Världen i Västerås 
Genom kreativa samarbeten skapar vi mervärden som alla kan ta del av.  
Det finns inte en västeråsmodell, utan flera.  
Vår öppenhet för nya idéer, kloka samverkansformer och tekniska landvinningar gör att vi  
enkelt och miljöeffektivt rör oss mellan stad och landsbygd.  
Vårt moderna transportsystem gör det enkelt för övriga omvärlden att ta sig hit.  
Fler och fler tar sig till vår stad och vill vara med. 
 
Fastighetsnämnden bidrar genom att i samverkan med entreprenörer och byggherrar 
genomföra sitt uppdrag till allt bättre resultat samt att ha ett utbyte och aktivt samarbete med 
Mälardalens högskola. Fastighetsnämnden är i hög utsträckning delaktig i att 
framtidsanpassa hamnen och i arbetet med att ta fram en logistikstrategi. 
 
Handlingskraft och stolthet 
Den unika kombinationen av innovationer och mänsklig samverkan ger resultat.  
Vi visar handlingskraft och förmåga att leverera. 
Västerås är en stad att vara stolt över. En stad med självaktning. 
Här vill många leva sitt liv.  
För visst är det lätt att bo och leva i en stad som alltid ger dig möjlighet att komma vidare. 
En stad där ingen längre känner några gränser. 
 
Fastighetsnämnden bidrar genom att våga tänka nytt, aktivt jobba med förändringar och ta 
ett tydligt ansvar. Vid byggande och förvaltning ska långsiktigt hållbara lösningar väljas. Vi 
ska känna oss stolta över våra fastigheter. 
 

Översiktsplan 2026 (ÖP) 

 
Det övergripande målet i Översiktsplan 2026 är att Västerås ska vara attraktivt och 
ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart. Samspelet mellan stad och landsbygd 
är viktigt. Människors aktiviteter och behov står i centrum. 
 
Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås har det formulerats 12 
strategier. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som behovet 
av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd mark minimeras. 
 
Strategierna Attraktiv regionstad, Bostäder för alla, Bygg staden inåt och Kreativt 
näringslivsklimat är de strategier som har mest bäring på fastighetskontorets verksamhet.  
 
1. Attraktiv regionstad 
Västerås fortsätter att växa och utvecklas i sin roll som attraktiv regionstad kännetecknad av 
mångfald. Här erbjuds västeråsare och besökare utbildning, kultur och upplevelser. Staden är 
centrum för näringsliv och handel och en knutpunkt för kommunikationer och logistik. Det 
förutsätter en breddad och fördjupad samverkan i regionen. 
 
 
2. Kreativt näringslivsklimat 
Västerås erbjuder miljöer för både etablerade och nya företag där idéer kan prövas och 
företag kan arbeta tillsammans i nätverk. Entreprenörskap och företagande ger en levande 
landsbygd. 
 
3. Kulturliv ger staden karaktär 
Västerås har ett rikt och spännande kulturliv som vitaliserar, väcker intresse och lockar till 
sig kreativa människor och företag. Kulturell spets och mångfald bidrar till stadens attraktiva 
profil. 
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4. Bostäder för alla 
Västerås erbjuder trivsamma bostäder i välordnade områden. En planberedskap som är större 
än efterfrågan ska finnas. Ett varierat utbud av bostäder med olika hustyper och 
upplåtelseformer i olika lägen ger mångfald. 
 
5. Bygg staden inåt 
En tät stad med korta avstånd ger bra möjligheter att ta sig fram till fots och med cykel. En 
tät stad ger närhet till skola, barnomsorg, butiker och mötesplatser. En tät och blandad stad 
ger mångfald. En tät och grön stad är hållbar och hälsosam. I den täta staden är det lätt att 
leva. 
 
6. City - mötesplats för alla 
City är alla västeråsares och besökares naturliga mötesplats och kräver ständig förändring 
och utveckling för att bli än mer attraktivt, vänligt och välkomnande. Tillgängligheten till 
City förbättras för alla. 
 
7. Kulturarv och utveckling i samklang 
Byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om stadens historia. Landskapet och dess 
bebyggelsemiljöer berättar om landsbygdens historia. Kulturarvet är en resurs när Västerås 
utvecklas och förändras. 
 
8. Livskraftig landsbygd med starka serviceorter 
De mindre tätorterna i kommunen fyller en viktig roll genom att erbjuda ett basutbud av 
service som skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. 
 
9. Enkelt att gå och cykla 
I Västerås är det enkelt att gå och cykla till arbetet, skolan, handelsområden, 
rekreationsområden och andra besöksmål. Planeringen skapar förutsättningar för hållbara 
transporter och hållbart resande. Goda möjligheter att gå och cykla befrämjar en god hälsa. 
 
10. Kollektivtrafiknätet som ryggrad 
I Västerås är det lätt att leva utan bil. Kollektivtrafiken är en viktig utgångspunkt för 
bebyggelseplaneringen såväl i staden som på landsbygden.  
 
11. Hushålla med naturresurserna 
Odlingsmark och vatten är viktiga resurser i ett långsiktigt hållbart samhälle. Odlingsmarken 
används för biologisk produktion och endast i undantagsfall, för att tillgodose viktiga 
samhällsintressen, för annan användning. Vattnet har god status för biologisk mångfald och 
som dricksvattenresurs. 
 
12. Stärk landskapsvärdena 
Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för den biologiska mångfalden och en 
fantastisk resurs för människorna. Planeringen tar hänsyn till och stärker de unika 
landskapsvärden som finns i Västerås. 
  
Klimatprogram 2012 
 
Politiska beslut har tagits både nationellt och internationellt att minimera utsläppen av 
växthusgaser, så att den globala medeltemperaturen inte ska öka med mer än två grader till 
år 2050. Insatserna på lokal nivå är avgörande för att uppfylla nationella och internationella 
mål. 
 
Klimatprogram 2012 med tillhörande handlingsplan för Västerås stad antogs av 
kommunfullmäktige under 2012 och ersätter energiplanen som antogs 2007. 
 
Klimatprogram 2012 beskriver Västerås mål och vision för klimatarbetet fram till år 2050. 
Målet till år 2020 för Västerås som kommunal organisation är att det ska ske en procentuell 
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minskning av utsläpp av växthusgaser med ca 64 %, jämfört med år 1990, innefattande 
utsläpp orsakade av energianvändning i byggnader, transporter och livsmedelsinköp. 
 
Fastighetsnämndens inriktning för energieffektivisering  
Energi- och klimatmålen för Västerås stad bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas. För att 
nå de satta målen krävs en fortsatt investering i energieffektiviseringsåtgärder i byggnaderna 
tillsammans med det planerade underhållet. 
 
De byggnader som finns i dag kommer att finnas kvar under överskådlig tid. För att nå fram 
till mycket låg energiförbrukning i befintliga byggnader krävs insatser i byggnadens 
klimatskal utöver tekniska installationer. 
 
I arbetet ingår att utarbeta modeller/checklistor för en samordnad underhålls- och 
energieffektiviseringsplan som innehåller: 
• Strategiskt urval av byggnader 
• Riskanalyser 
• Behovsanalys av byggnad  
• Åtgärder i byggnaders klimatskal  
• Fortsatt översyn och åtgärd i de tekniska installationerna  
• Analys av yt- och energieffektivitet 
• Ekonomiska beräkningsmodeller 
• Modeller för beräkning av energi- och miljövinster 
• Upphandlingsstrategier 
• Fortsatt satsning på förnybara energislag 
 
Investeringsplan Klimatprogram 2012 (mnkr) 
 

År Totalprojekt Styr Enskilda 
installationer 

Förnybar 
energi 

Totalt 

2014 6 1,5 11 4 22,5 
2015 8 1,5 6 1 16,5 
2016 15 4 5 2 26 
2017 15 6 7 4 32 
2018 12 6 8 6 32 
2019 28 8 10 8 54 
2020 20 17 5 12 54 
      
Summa 104 44 52 37 237 
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Bilaga 4: Fastighetskontorets organisation  

 

 

 

 

 

 

 

Stödverksamheter 

 
Teknik och Projekt 

Teknik och Projekt är Fastighetskontorets stöd till de olika verksamheterna. Vi ska hålla en 
hög tekniskt kompetens för att kunna driva projektledning och ta en beställande och 
samordnaden roll inom alla våra olika tekniker. I verksamhetsområdet finns tre olika team, 
Gemensamma resurser, Teknik samt Projekt. 
 
Gemensamma resurser 
Här finns Fastighetskontorets samlade kompetenser för bl.a. IT/OL-IT, ansvarig för brand 
och säkerhet, certifieringssystemet Miljöbyggnad, Tillgänglighetsfrågor, ansvarig 
Kvalitetsansvarig(KA) samt stadens alla städavtal. 
 
Projekt 
Driver och leder fastighetskontorets olika projekt för investeringar, underhåll, 
energieffektiviseringar och tekniska installationer. 
 
Teknik 
Ansvarar för att håll allt det tekniska kunnandet inom förvaltningen olika tekniker, samt att 
samordna allt inom respektive teknikområde. 
 
 

Fastighetsdirektör

Hans Näslund* 

Teknik och Projekt

Thomas Pennanen*

Ekonomi

Annika Andersson*

Stab

Kerstin Enaeus*

Utveckling och Affärsstöd

Teresa Suvero Wallén*

Lokalförsörjning

Frederick Cederborg*

Mark och Exploatering

Peter Olmårs*

Fastighetsförvaltning

Kent Pergéus*

* Ledningsgrupp

Personal och Information

Eva-Lena Grääs*
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Utveckling och Affärsstöd 

Utveckling och Affärsstöds huvudsakliga uppgift är att främja ett framgångsrikt 
genomförande av Fastighetskontorets verksamhetsidé genom att erbjuda tjänster som 
utvecklar och avlastar verksamheterna.  
 
Detta innebär att funktionen är både ett stöd och utförare i arbetet med att identifiera, 
etablera och förvalta förutsättningar i verksamheten för att på bästa sätt möta externa – och 
interna utvecklingsbehov samt bidra till att verksamheten ges utrymme att lägga fokus på 
rätt saker. 
 
Arbetet innebär att styra, leda och identifiera gemensamma processer, arbetssätt och 
aktiviteter. 

 

Staben 

Inom staben finns en markmiljöspecialist med samordningsansvar för koncernens arbete 
med förorenade områden samt med uppgift att ge stöd och råd åt förvaltningar och bolag när 
de kommer i kontakt med förorenade områden. Ansvaret för förvaltning av fastigheterna 
som är upplåtna till Mälarhamnar AB ligger också på staben liksom ansvaret för 
bostadsförsörjningsplaneringen. En fastighetsstrateg som arbetar med fastighetsaffärer finns 
också som resurs. 
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Bilaga 5: Beskrivning av Fastighetkontorets kärnverksamhet 

Mark & Exploatering  

 
Huvuduppgift 
Långsiktigt förvalta och utveckla stadens mark till bästa nytta för både medborgare och 
näringsliv. Fastighetskontoret initierar och driver exploateringsprojekt, på stadens mark, 
genom hela processen från idé till genomförande. 
 
Övergripande styrdokument 
Fastighetskontoret ska i exploateringen ta fram lämpliga områden för nybyggnation och där 
tillskapa attraktiva och trygga bostadsområden. Näringslivets utveckling stöds genom att 
befintliga näringslivsområden utvecklas och nya tillskapas. 
 
Fastighetskontoret ska arbeta utifrån översiktsplanens 12 strategier. Att erbjuda attraktiv 
bostadsmark och byggklar mark för näringslivet stärker vår roll som en attraktiv regionstad. 
Det ska finnas bostäder för alla, varför en blandning av olika upplåtelseformer, hustyper och 
lägenhetsstorlekar alltid eftersträvas i bostadsprojekt. Staden ska även fortsätta att erbjuda 
tomträttsupplåtelser för hyresrätter. Att bygga staden inåt genom att planlägga kommunägd 
mark är ett prioriterat område för mark och exploatering. Ett kreativt näringslivsklimat ska 
bland annat skapas genom att utveckla och stärka samarbetet mellan olika aktörer på 
marknaden och inom Västerås. 
 
Markförvaltning 
Här sker förvaltning av stadens markreserv. Under 2017 har markförvaltningen två större 
utmaningar. Det ena är ett större underhållsarbete av ”Fyrpiren” vid Färjkajen och det andra 
är rivning av dammanläggning i Sagån. Finansiering av stadens markförvaltning sker genom 
olika typer av mark- och arrendeupplåtelser. 
 
Tomträtter 
Efter den stora friköpsdriven av småhustomträtter som genomfördes under 2015 och 2016 
återgår nu tomträttsverksamheten till en mer normal förvaltningsform. Det som förväntas för 
2017 är fortsatta förfrågningar om friköp av flerbostads- och industritomträtter. 
 
Bostadsförsörjning 
För att svara upp mot det övergripande målet som anges både i Vision 2026 och 
Översiktsplan 2026 d.v.s. att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, 
ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv antog kommunfullmäktige i september 
2014 ett program med riktlinjer för bostadsförsörjning. Programmet innehåller elva mål för 
bostadsförsörjningen med tillhörande indikatorer. 
 
För att nå målen i programmet har ett förslag till handlingsplan för bostadsförsörjning tagits 
fram under 2015. Handlingsplanen innehåller åtgärder som bidrar till att målen ska kunna 
uppfyllas. Handlingsplanen innehåller även möjligt bostadsbyggande på kort och lång sikt. 
Under 2017 kommer arbete påbörjas för att se över program och handlingsplan för 
bostadsförsörjning. 
 
Näringsliv 
Staden ska ha god beredskap med byggklara näringslivstomter. Komplettering och 
utvidgning av befintliga verksamhetsområden är ett viktigt arbete. Ett mål är att 
tillhandahålla tomter med varierande storlek och geografisk spridning för de olika 
kundkretsar som vill om- och nyetablera sig i Västerås. Speciellt viktigt är att ta fram nya 
näringslivsområden i östra delen av staden eftersom det råder brist på näringslivstomter i de 
östra delarna av kommunen. För att ge näringslivskunder en god service sker ett nära 
samarbete med Näringsliv Västerås. 
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ÖVERGRIPANDE PROJEKT Kommentar

FÖP Sätra Arbete pågår med samrådshandlingar för en fördjupad översiktsplan för 

Sätra. Staden äger större delen av området. Planen förväntas kunna antas 

under 2017.

FÖP Ängsgärdet Arbete ska påbörjas med en fördjupad översiktsplan för Ängsgärdet. Staden 

äger bussdepån där hyresavtalet med VL går 2024-12-31.

Förnyelse Bäckby

Stationsområdet 3 B Arbete fortsätter med planering av stationsområdet.

Framtidens kollektivtrafik Utredning och Västerås framtida kollektivtrafiklösningar. Utredningen 

kommer även innehålla analys över framtida placering av bussdepå.

FÖP Erikslund Stadens mark

FÖP Hälla Stadens mark väldigt lite berörd.

FÖP Hacksta Stadens mark

Lögarängen Utredning om Lögarängens framtida användning.

 
Stärka markreserven 
Markreserven är idag inte tillräcklig utan behöver stärkas genom förvärv av ytterligare mark 
så att den framtida utvecklingen av Västerås säkras. Möjligheterna att förvärva mark är 
begränsade eftersom utbudet är litet. Fastighetskontoret ska bevaka när fastigheter är ute till 
försäljning. Överväganden ska göras om förvärv ska ske för framtida exploatering eller för 
framtida markbyten. Fastighetskontoret ska vara aktiv och hålla kontakt med de stora 
markägarna för att känna till deras planer.  
 
Exploateringsprojekt 2016 och kommande år 

Fastighetskontoret tog 2015 fram ett erbjudande till marknaden över kommande 

markanvisningar. Erbjudandet uppdateras årligen med nya objekt. Markanvisningarna 

genomförs i olika skeden i processen, ibland tas en färdig detaljplan fram och ibland ska 

byggherrarna delta i planprocessen.  

 

Byggherrarna har även möjlighet att komma med egna projektidéer som hanteras i stadens 

interna beredningsgrupp. Sen beredningsgruppen bildades i oktober 2015 har gruppen 

bedömt 24 projektidéer, där stadens mark är berörd, som intressanta och möjliga att teckna 

avtal för. 2017 kommer att kräva ett stort arbete att driva dessa projekt vidare i 

avtalsförhandlingar och planarbete. 

 

I nedanstående tabeller sammanställs pågående exploateringsprojekt för bostäder samt 

näringslivsprojekt. Ett projekt kan vara i många år från idé till genomförande. 

Exploateringsprojekten är indelade i idé fas, detaljplanefas och efter antagen detaljplan 

genomförandefas. 

 

Den första tabellen redovisar övergripande projekt på stadens mark där projektledare från 

fastighetskontoret är delaktiga i projektgruppen.  
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BOSTADSPROJEKT Möjligt 

antal 

bostäder

Kommentar Hustyp Upplåtelse-

form

GENOMFÖRANDEFAS

Alvesta 3:4, 3:5 och del av 3:270 15 Eksjöhus byggnation inom området pågår. 5 av 

tomterna har lämnats till tomt- och småhuskön.

SH Äganderätt

Del av Västerås 3:11 och Lindaren 2 60 Mimer ska bygga 60 hyresrätter, delvis på stadens 

mark delvis på deras egen.

FH Hyresrätt

Gotö, Barkarö 81 Alla tomter till tomt- och småhuskön är sålda. 

Aroseken kommer bygga resterande del av området 

då detaljplanen för det tidigare 

vägreservatsområdet är klar.

SH Äganderätt

Herrgårdsängen, Gäddeholm 5 Aroseken, Myresjöhus, Mälarvillan, Västanforshus, 

tomt- och småhuskön

SH Äganderätt

Kungsljuset 2, Gideonsberg 250 Sålt till Bostjärnan Förvaltnings AB, HSB Mälardalen 

och Trillit. Stora delar av befintlig skola kommer att 

byggas om till förskola och små lägenheter. 

Därefter kommer resterande del av området byggas 

ut.

FH/SH Blandat

Kv. Lövhagen 15, Råby 5 5 planlagda radhustomter finns tillgängliga för 

marknaden.

FH

Kvistberga 25 Alla tomter i etapp 1 är sålda och byggnationer 

pågår. Gator till etapp 2 påbörjas under 2017 och 25 

tomter kan lämnas till tomt- och småhuskön 2018.

SH Äganderätt

Lillhamra, Östra Västerås 77 Alla tomter i tomt- och småhuskön är sålda och 

byggnationer pågår för dessa. Aroseken håller på 

att färdigställa sin sista etapp inom området. PEAB 

ska påbörja byggnation av sina bostadsrätter i 

flerbostadshus och gruppbyggda småhus 

(äganderätter) under 2017. Planering och 

projektering för Lillhamra torg kommer pågå samt 

finplanering av de kommunala gatorna och 

grönytorna som färdigställs när alla byggnation är 

klar i området.

FH/SH Blandat

Malmen 1, Gäddeholm 240 Markanvisat till xx FH/SH Blandat

Nordanby äng 160 Mimer och Aroseken fortsätter sina byggnationer i 

området. 

FH/SH Blandat

Orren 9 (Vegaskolan), Vega 30 Mimer färdigställer 34 lägenheter. 2 lägenheter ska 

erbjudas till staden för sociala ändamål.

FH Hyresrätt

Skytten 10, Norra Haga 20 Markanvisas hösten 2016 och byggnation av 

hyresrätter kan därefter påbörjas.

FH Hyresrätt

Stadsträdgården, Framnäs 60 Inflyttning till Kärnhems byggnation sker hösten 

2017. Pågående markanvisning ska avslutas under 

hösten 2017 för 12 småhus och 25 lägenheter i 

hyresrätt.  Byggstart kan ske då Kärnhems 

byggnation är klar. Byggnation av allmänna platser 

kommer påbörjas 2017.

FH/SH Blandat

Stenåldern 3, Bjurhovda 10 Ca 5 radhus/flerbostadshus ska markanvisas. 

Området finns med i stadens erbjudande om 

kommande markanvisningar. En gruppbostad kan 

byggas inom området.

FH/SH

Västra Skälby - Kartbladet Alla tomter i tomt- och småhuskön är sålda och 

byggnationer pågår för de sista tomterna. 

SH Äganderätt

Västra Skälby - Stomnätet 50 17 tomter lämnas till tomt- och småhuskön 2016. 

Markanvisning för gruppbebyggelse pågår för ca 20 

småhus som kan börja byggas under 2017. 

Projektering för etapp 2 kommer påbörjas under 

2017. 

SH/FH Blandat

Västra Skälby - Geodeten Arkelogin måste utredas innan projektet kan gå 

vidare.

Öster Mälarstrand, etapp 3 700 JEFF/K2A, Kärnhem, Mimer, Slättö förvaltning, 

Sveafastigheter, Tornet

FH Blandat

Lycksta 4 4 tomter finns att tillgå i tomt- och småhuskön. FH Äganderätt
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DETALJPLANEFAS

Bäckby centrum 200 Omtag inför detaljplanearbetet.

Del av Västerås 2:14 (Kv. Klippblocket) 90 Markanvisat till Mimer. Detaljplanen beräknas 

antas under 2017. 

FH Hyresrätt

Framnäs 1, Sjösportgården 30 Planarbete pågår. Området finns med i stadens 

erbjudnade för komamnde markanvisningar. 

FH Hyresrätt

Fridnäs 2:1 m.fl. 70 Planarbete pågår för Västerås 2:1 samt del av 

Stadens fastighet Västerås 2:70. Detaljplanen 

förväntas antas under 2017.

FH B/H

Gotö 3:1 m.fl., Barkarö 20 Planarbete pågår. Angränsar till detaljplan dp 1656 

där Aroseken har ett flertal tomter. Staden äger del 

av området och kommer släppa 4 tomter till tomt- 

och småhuskön då detaljplanen är antagen.

SH Äganderätt

Hartassen 1, Önsta-Gryta 120 HSB Mälardalen har inkommit med en projektidé 

om byggnation Hartassen 1 som beredningsgruppen 

bedömt vara bra. Del av stadens fastighet Västerås 

4:46 föreslås ingå i planområdet.

FH  

Hulte/Högne 200 Markanvisat till Mimer. Detaljplanen beräknas 

antas under 2017. 

FH Hyresrätt

Kornknarren 1, Råby 160 Markanvisat till Riksbyggen och Hemsö. Rivning av 

befintliga skolbyggnader planeras att genomföras 

under 2017. Detaljplanen beräknas att antas under 

2017.

FH Blandat

Kristiansborgsskolan 1, vid Carlforsska 50 Planarbete pågår. Området finns med i stadens 

erbjudnade för komamnde markanvisningar. 

FH Hyresrätt 

/student-

bostäder

Södra Källtorp (Wenströmska) 650 Del av området är markanvisat till Kärnhem, 

Mälarvillan, HSB Mälardalen och Aroseken. 

Detaljplan förväntas antas 2017. Det utökade 

planområdet kommer markanvisas efter att 

detaljplanen är antagen. Rivning av de delar av 

Wenströmska som inte ska byggas om kommer att 

rivas. Den del som avser äldreboende och 

trygghetsbostäder kommer att säljas under 2017.

SH/FH Blandat

Västerås 1:128, Öster Mälarstrand. Skola 

mm

80 Västerås stad FH  

Västerås 2:113, Jakobsbergsplatsen 80 Mimer har en markanvisning för byggnation. 

Planarbete pågår och detaljplanen förväntas antas 

under 2017.

FH Hyresrätt

Västerås 3:12, Björskogsgatan 90 Området är markanvisat till Riksbyggen. 

Detaljplanen beräknas att antas under 2017.

FH Bostadsrätt

Västerås 4:46, del av (Önsta) 45 Markanvisat till Eksjöhus. Utredningsarbete pågår 

för att klaragöra områdets lämplighet utifrån de 

geotekniska förhållanden.

SH Äganderätt

Västerås 4:46, Önsta fsk/gr Planarbete pågår för en förskola som planeras att 

byggas 2017.

 

Öster Mälarstrand, etapp 4 (MUAB) 650 Västerås stad FH  

Resecentrum 90 Planarbete pågår för resecentrum och intilliggande 

fastigheter. I planen ingår ett "stationstorn" på 

Stadens mark med bostäder och kontor. 

FH

Käringbacken 1, Oxbacken 60 Markanvisat till Riksbyggen. Planarbete pågår. FH Bostadsrätt

Bjurhovda (vid Coop) 60 Markanvisat till Peab Bostad AB. Detaljplanearbete 

pågår.

FH Hyresrätt
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IDÈFAS

"Kullen", Västerås 1:36 75 Mimer har inkommit med en projektidé om 

byggnation på "Kullen", Västerås 1:36 som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

FH Hyresrätt

Billsta 60 SHH bostäder AB har inkommit med en projektidé 

på del av Västerås 4:79, Billsta, som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

FH  

Bjurhovda 17 (Centrum) 60 Fastighetsnämnden har begärt plan av 

byggnadsnämnden. Området finns med i stadens 

erbjudande om kommande markanvisningar 2018-

2020.

FH  

Del av Västerås 3:2, Metallen 1, 

Sandgärdet

55 Willhem har inkommit med en projektidé  på del av 

Västerås 3:2, Sandgärdet, intill deras egna fastighet 

Metallen 1, som beredningsgruppen bedömt vara 

bra. Markanvisningsavtal och planbegäran ska 

beslutas i fastighetsnämnden.

FH Hyresrätt

Del av Västerås 4:63 och del av Västerås 

4:90. Nordanby gärde

75 SHH bostäder AB har inkommit med en projektidé 

på del av Västerås 4:63 och del av Västerås 4:90, 

Nordanby gärde som beredningsgruppen bedömt 

vara bra. Markanvisningsavtal och planbegäran ska 

beslutas i fastighetsnämnden.

FH  

Ekberga Park 90 Riksbyggen har inkommit med en projektidé om 

byggnation på Ekberga park på Viksäng som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

FH Bostadsrätt

Herta 6 och Klaudia 1 250 Markanvisat till Mimer och Riksbyggen. FH Blandat

Iggebygärde 150 Markanvisat till HSB Mälardalen. FH  

Intill trumslagarbacken 125 JM har inkommit med en projektidé om byggnation 

intill Trumslagarbacken som beredningsgruppen 

bedömt vara bra. Markanvisningsavtal och 

planbegäran ska beslutas i fastighetsnämnden.

FH  

Intill väderleksgatan, del av Västerås 

1:219

90 Riksbyggen har inkommit med en projektidé om 

byggnation på intill Väderleksagatan på Hamre som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

  

Kristiansborgbadet 50 Västerås stad FH  

Kv. Folke, vid herrgärdskolan 35 Mälarblocket har inkommit med en projektidé om 

byggnation inom Kv Folke vid Herrgärdsskolan som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

FH Hyresrätt

Lodjuret 4 mfl Skallberget 60 Aroseken har begärt detaljplan för deras egna 

fastighet Lodjuret 4 samt delar av Stadens 

intilliggande mark.

FH  

Malmen, bostadsetapp 3 400 Västerås stad   

Norrmalm 4 30 Åbrinken AB har inkommit med en projektidé på 

deras egna fastighet Norrmalm 4 och del av stadens 

fastighet Västerås 1:13 som beredningsgruppen 

bedömt vara bra. Markanvisningsavtal och 

planbegäran ska beslutas i fastighetsnämnden.

FH  
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NÄRINGSLIVSPROJEKT Kommentar Kvm 

näringslivs-

mark

GENOMFÖRANDEFAS

Erikslund

Hacksta

Långängarna

Tunbytorp Lediga/bokade tomter redovisas i Mälardalskartan. Ett 

par tomter är inte säljbara förrän ändringen av 

detaljplanan är gjord, se nedan.

DETALJPLANEFAS

Kvastbruket Planarbete pågår

Tunbytorp Planarbete pågår för att anpassa byggrätten till ett 

mastarrendet som finns i den norra delen, samt för de 

nya busshållplatserna som tillkommit utefter 

Returvägen.

IDÈFAS

Lunda Lars Östling har inkommit med en projektidé om 

byggnation på Lunda som beredningsgruppen bedömt 

vara bra. Planområdet utökas med en större del som 

kan säljas som "färdig" näringlivsmark. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rönnby 50 SHH AB har inkommit med en projektidé om 

byggnation på del av Västerås 4:79, Rönny, som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

FH  

Södra skiljebo 50 Området finns med i erbjudandet om kommande 

markanvisningar. Efter markanvisning kommer 

detaljplanearbetet påbörjas.

SH/FH  

Vaktposten 2 m.fl., Viksäng 90 Riksha har inkommit med en projektidé på deras 

egna fastighet Vaktposten 2 och del av stadens 

fastighet Västerås 1:128 som beredningsgruppen 

bedömt vara bra. Markanvisningsavtal och 

planbegäran ska beslutas i fastighetsnämnden.

FH Blandat

Vid vallbyleden 40 Carpenter har inkommit med en projektidé om 

byggnation vid Vallbyleden som 

beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden.

  

Vildmarken (Nordanby) 40 Flera byggherrar har inkommit med projektidéer 

om byggnation på Vildmaken, Nordanby. 

Beredningsgruppen har bedömt platsen som möjlig 

för byggnation och en planbegäran ska beslutas av 

fastighetsnämnden. Området finns med i 

erbjudandet om kommande markanvisningar.

FH  

Västerås 4:46 vid Orientalen på Gryta 60 Stefan Quist och Lars Östling har inkommit med en 

projektidé om byggnation intill Orientalen på Gryta 

som beredningsgruppen bedömt vara bra. 

Markanvisningsavtal och planbegäran ska beslutas i 

fastighetsnämnden. Ny lokalisering av 

orienteringsklubbens verksamhets utreds.

FH  

Västerås 4:91, Skallberget 70 Markanvisat till Mimer som har inkommit med en 

projektidé på deras egna fastighet Björnen 4 och 

del av stadens fastighet Västerås 4:91.

FH Hyresrätt
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Lokalförsörjning   

 
Huvuduppgift  
Att styra stadens samlade lokalutnyttjande och besluta om hur lokalbehovet inom staden ska 
tillgodoses. Utgångspunkten är att stadens verksamheter ska ha ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler och att de lokaler som staden äger är uthyrda och används. 
 
Övergripande styrdokument 
Fastighetskontoret ska vara en aktiv lokalförsörjare som erbjuder lokaler som stödjer 
samverkan mellan människa och teknik i en miljö som är trygg, tillgänglig och trivsam samt 
som stimulerar till möten mellan människor. Vi är lyhörda för vad som sker i vår omvärld 
och vad det kan innebära för efterfrågan av lokaler idag och i framtiden. Vi är öppna för nya 
idéer och kloka samverkansformer. 
 
Som en attraktiv kommun i Mälardalsregionen ställs vi inför stora utmaningar, både 
demografiskt och ekonomiskt. Prognoser av befolkningsutvecklingen visar på en ökning 
med ca 25 000 invånare fram till 2030. En mycket viktig del i lokalförsörjningens uppdrag är 
att planera för vård, skola och omsorg på medellång och lång sikt. Områden som kräver 
extra fokus är förskola, skola och äldreboenden. En utveckling som bygger på att förtäta 
staden medför också ett fördjupat samarbete i exploateringsfrågor där vi i ett tidigt skede 
bedömer behovet av fastigheter för det kommunala uppdraget på lång sikt. Bostadsbristen 
ger effekter i bostadsförsörjningen för flyktingar. 
 
Viktiga uppgifter 2017-2019 
 
Långsiktig planering och strategier 
Långsiktig planering och arbete med strategier för att möta framtidens lokalbehov är en av 
lokalförsörjningens huvudsakliga arbetsuppgifter. Inriktningen är att säkerställa att 
verksamheternas lokalbehov kan tillgodoses med god kvalité i rätt tid. Samtidigt ska vi alltid 
verka för att förbättra lokaleffektiviteten och hitta sådana lösningar som innebär bäst 
totalekonomi för staden på lång sikt.  
 
Skolomställningar 
De sista flyttarna av program från Wenströmska skolan genomförs under perioden. Planering 
för en helt ny gymnasieskola kommer påbörjas, med tänkt placering inom tätort. Arbetet 
med grundskoleomställningen kommer pågå under hela perioden och omfatta flera 
stadsdelar. En ny grundskola F-6 kommer byggas vid Öster Mälarstrand. För de centrala 
delarna är det en utmaning att kunna förtäta inom befintligt bestånd, men även att hitta ny 
mark för uppförande av nya byggnader. 
 
Ett stort antal förskolor kommer att byggas och hyras in under perioden. Anledningen är dels 
demografisk, dels ersättning för äldre bestånd. 
 
Särskilt boende 
SNF har reviderat sina boendeplaner för respektive nämnds ansvarsområde och justeringar 
arbetas in i stadens lokalresursplan. 
 
Från 2017 beräknas att det behövs ett nettotillskott av äldrebostäder. Tillskottet beräknas ske 
genom förtätning i beståndet samt genom inhyrningar, där Södra Källtorp (Wenströmska 
skolan) är ett exempel på lokalisering.  
 
För Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt Individ- och Familjenämndens 
verksamhetsområden fortsätter arbetet med bostadsförsörjning. Utmaningen är alltjämt 
bostadsbristen, men även omställningen av olika boendetyper. 
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Idrottslokaler 
Arbetet med ett nytt bad för stadens totala motions- och föreningsbehov har gått in i 
entreprenadfasen. Prognosen för färdigställande till kvartal 1 2019 kvarstår. Den stora 
utmaningen för projektet är kostnadsbilden med hänsyn till prisutveckling och 
konjunkturläget. 
 
KIFF har i arbetet med lokalresursplanen identifierat behov av idrottshall för elitseriespel i 
innebandy. Hallen skall även avlasta andra hallar med mindre arrangemang och tävlingar då 
det i dagsläget finns krockar mellan idrottsverksamhet och t.ex. mässor. Berörda föreningar 
och fastighetsägare har arbetat fram ett lokalprogram. Fortsatt arbete med inriktningen att 
genomföra en inhyrning under perioden. 
 
Arbetet med flytten av Hamre Ridcenter fortsätter. En ny ridanläggning planeras på 
jordbruksmarken mellan Brandthovda och Badelundaåsen, norr om Hälla shopping. 
Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige den 1 september 2016. Området är 
dock känsligt ur kulturell synpunkt, då Länsstyrelsen bedömer att en byggnation av området 
är en fara för riksintresset. 
 

Fastighetsförvaltning  

 
Huvuduppgift 
Vår huvuduppgift är att ansvara för förvaltningen av stadens fastigheter. Det sker genom 
kontinuerligt arbete med hyreskontrakt, underhållsplaner samt översyn av serviceavtal 
avseende tillsyn och skötsel. Genom ett nära samarbete med förvaltningarna anpassas 
lokalerna till verksamhetens behov. 
 
Vi har ansvar för att stadens fastighetskapital förräntas till lägsta kostnad. För att uppfylla 
det uppdraget ser vi till att effektivisera lokalanvändningen, avyttra fastigheter som inte 
uppfyller förvaltningarnas behov och med ett planerat underhåll minimera akuta fel. 
 
I fastighetsförvaltningens löpande uppgifter ingår bland annat att ansvara för fastigheternas 
underhållsplaner samt fastigheternas ekonomiska resultat enligt fastställd budget. Andra 
viktiga arbetsuppgifter är att agera beställare för om- och tillbyggnader, hyresförhandla samt 
ha kontinuerliga kundkontakter med stadens förvaltningar och hyresgäster. 
 
Förvaltningen är en ren beställarorganisation och upphandlar all operativ verksamhet externt 
till exempel, ny- och ombyggnad, tillsyn och skötsel av fastighetsbeståndet, snöröjning, 
lokalvård och myndighetsbesiktningar. Fastighetskontoret upphandlar drygt 90 % av 
fastighetsförvaltningens driftskostnader externt. 
 
Övergripande styrdokument  
Staden arbetar mot Visionen Västerås 2026 som bland annat innebär att vi tillsammans ska 
göra Västerås till en trygg och harmonisk stad att leva i. Fastighetsförvaltningen ska bidra 
till detta genom att utveckla stadens skol-, kultur- och idrottslokaler till trygga miljöer med 
mötesplatser.  Vidare ska vi aktivt arbeta med ”Handlingskraft och stolthet” genom att våga 
tänka nytt, arbeta aktivt med förändringar och ta ett tydligt ansvar, vi ska välja långsiktiga 
hållbara lösningar och känna stolthet över våra fastigheter.  
 
Det övergripande målet i Översiktplan 2026, ett attraktivt, ekologiskt, ekonomiskt, socialt 
och kulturellt hållbart samhälle kommer även i fortsättningen vara införlivade i 
verksamheten för 2016 och framåt. 
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Viktiga uppgifter 2017-2019 
Kraven och förväntningar från kunder och övriga intressenter, på tjänster/arbetsuppgifter 
som utförs och levereras av fastighetsförvaltarna har de senaste åren ökat i omfattning.  
Fokus kommer under följande år att ligga på att trimma in den nya driftleverantören och 
sätta former för den nyligen genomförda organisationsförändringen. 
  
Under 2015-2016 har ett arbete pågått med att implementera ny internhyresmodell. Ett nästa 
steg i arbetet blir att implementera en gränsdragningslista mot våra interna hyresgäster och 
en kontaktväg oavsett om det är egen ägd lokal eller inhyrd. Vidare kommer ett arbete pågå 
med att ändra formen för felanmälan till att ske via ett webbgränssnitt. Detta för att förenkla 
och effektivisera både för verksamhet, kunder och leverantörer. 
 
Stadshuset 
I Stadshuset pågår en stor teknisk ombyggnad och uppgradering av ventilation, el, 
vattenstammar, styr och reglerteknik, delvisa fönsterbyten, sanering av asbest m.m. Nya 
fläktrum planeras på flera ställen och på sikt kommer A-flygelns koppartak att bytas ut. 
Även brandskyddet ses över och hela Stadshuset kommer att förses med WiFi.  
 
Äldrebostäder 
I kvarteret Vallonen i Skultuna genomförs en kompletterande inhyrning. Boendet utökas 
med 30 lägenheter som ska ersätta boendet på Aluminiumvägen i Skultuna. Planerad 
inflyttning till hösten 2017. 
En ombyggnad av Gryta sjukhem pågår i syfte att göra Gryta sjukhem till ett center för 
personer med demens. Boendet kommer att innehålla såväl korttidsboende som permanent 
boendet och beräknas stå färdigt under första halvåret 2018. 
 
Gruppbostäder/LSS 
Två nya inhyrningar planeras under 2017. I kvarteret Nordabyäng, ett serviceboende 
bestående av 6 bostäder samt personallägenhet, en gruppbostad med 6 platser samt 
personalutrymmen i kvarteret Havsmannen. Båda dessa beräknas vara färdigställda hösten 
2017. 
 
HVB Hem 
Boendet på Jonasborgsvägen 36 är under pågående ombyggnation där man genomför 
energieffektiviseringsåtgärder och underhållsåtgärder. I samband med detta anpassas 
boendet till att användas som HVB Hem för ensamkommande flyktingbarn. Inflyttning 
beräknas kunna ske under första kvartalet 2017. 
   
Planerade större underhållsprojekt 2017  
Inom ramen för det fortsatta arbetet kring samordning av underhållsåtgärder med 
energieffektiviseringsåtgärder kommer det under 2017 att utföras ett antal stora sk. 
totalprojekt: 

 Talltorps fsk fortgår under 2017, totalprojekt i samband med energieffektivitetsåtgärder. 

 St:a Gertrudskolan fortgår under 2017, totalprojekt i samband med 

energieffektivitetsåtgärder. 

 Tibble fsk fortgår under 2017, totalprojekt i samband med energieffektivitetsåtgärder. 

 Utveckling av stadens överordnade system för styr – och övervakning (IFIX) 
 
Vidare kan även nämnas: 

 Stadshuset, tekniska installationer 

 Tillberga Sim- och Sporthall, byggnad utvändigt samt tekniska installationer 

 Omfattande kostnader för återställning av utemiljö inom skollokaler 
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Fastighetskontoret      721 87 Västerås 

Telefon 021-39 00 00    www.vasteras.se 

 


