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Beslut - Anskaffning - Inventarier, Vedbobacken

Beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner anskaffningen.

2. Fastighetsnämnden godkänner förslag till köpeavtal och avtal om 
liftfunktioner daterat 2023-01-10

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden godkände 2021-12-07 förslag till avtal gällande 
Vedbobacken (Västerås 4:86). Avtalet omfattade ersättning till föreningen 
för de investeringar som föreningen genomfört med stöd av 
nyttjanderättavtal från juni 2021.

Fastighetsnämnden godkände 2022-03-22 förslag till handlingsplan för 
Vedbobackens utbyggnad och drift daterad 2022-03-08 och att den utgör 
förutsättningarna för fortsatt arbete.

Föreligger köpeavtal och avtal om liftfunktioner mellan Västerås stad och 
Vedbobackens Ekonomiska förening daterat 2023-01-10. På fastigheterna 
finns inventarier enligt lista i bilaga till avtalet. Avtalet innebär att Västerås 
stad förvärvar inventarierna till en kostnad för 6 000 000 kr. Kostnaden 
baseras på extern oberoende värdering. Avtalet är för sin giltighet beroende 
av att det godkänns av fastighetsnämnden i Västerås stad genom beslut som 
vinner laga kraft.

Besluten förutsätter av nämnden för idrott, fritid och förebyggande godkänd 
hyresoffert.

Förvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat följande förslag till beslut:

1. Fastighetsnämnden godkänner anskaffningen.

2. Fastighetsnämnden godkänner förslag till köpeavtal och avtal om 
liftfunktioner daterat 2023-01-10

3. Besluten förutsätter av nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
godkänd hyresoffert.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att punkt 3. Besluten förutsätter av nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande godkänd hyresoffert utgår då nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande vid fastighetsnämndens sammanträde redan tagit beslut 
om att godkänna hyresofferten.

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande


