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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-24 
Vår beteckning 

KS2015/241 nr 2015.4830 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gata/Parkenheten 
Lars-Inge Larsson 

lars-inge.larsson@habo.se 

Omfördelning av särskilt tilldelade medel från 
Kommunfullmäktige, gatu- och parkenheten 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenhetens prognos for budgeten 2015 visar på ett underskott 
på l 800 Tlcr for helåret om inte andra åtgärder vidtas. För att hålla budgeten 
är enheten tVlmgna att spara på något annat inom verksamheten. 
Underskottet har uppstått huvudsakligen på gmnd av dyrare 
vinterväghållningskostnader än vad som budgeterats. 

Gatu- och parkenheten föreslår bespmingar på delar av de särskilt tilldelade 
medel beslutade av Kommunfullmäktige gällande: 

- l l 00 Tkr från for underhållsbeläggningar av sammanlagt l 500 Tlcr 

- 700 Tkr av totalt l 000 Tkr for "Tillgänglighet i Bålsta centmm" 

Förslag till beslut 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutm· att omfördela l l 00 tkr från budget får 
underhållsbeläggningar, for att balanseragatu-och parkenhetens budget 
2015. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 700 tkr från budget for 
"Tillgänglighet i Bålsta centrum" får att balanseragatu-och 
parkenhetens budget 2015. 

Beslutsexpediering 
Gattt-och parkenheten 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-24 
Vår beteckning 

KS201~242nr2015A832 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Lars Ahlander, tf gatu- och parkchef 
0171 46 84 15 
lars.ahlander@habo.se 

Nya avgifter för hyra av bil plats, gatu- och parkenheten 

Sammanfattning 
A v giften for hyra av bilplats av Hå bo kornmun har varit eforändrad sedan 
en lång tid tillbaka. A v giften är idag 600 kronor per år och betalas årsvis 
fl-ån perioden februari till januari. För ex tema hyresgäster på 
"Konsumparkeringen" kostar det 600 la-onor exklusive moms· per år. Elen 
till motorvärmarstolpen stängs av på de bilplatser som inte hyrs ut. 
Verksamhetsbilar som tillhör Håbo kommun står gratis på anvisade 
bil platser. 

Bilplatser vid skolor 
Idag hyrs dessa bilplatser ut till personal inom respektive skola. 

- Gröna Dalen består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Fyra 
bilplatser hyrs ut. En bilplats används for vaktmästarens bil. . 

- Futurum består av 12 stycken bilplatser med motorvätmare. 11 bilplatser 
hyrs ut. En bilplats används for lokalvårdens elbil. 

- Gransäter består av 20 stycken bilplatser med motorvärmare. Ingen av 
dessa bilplatser hyrs ut. 

- slottsskolan består av l O stycken bilplatser med motorvärmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. 

Ftidegård består av 26 stycken bilplatser med motorvätmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. Fem bilplatser används for verksamhetsbilar. 

övriga bilplatser 
Parleetingen vid vårdcenh·alen består av 32 stycken bilplatser utan 
motorvätmare. Dessa bilplatser hyrs ut till anställda inom Håbo kommun 
somjobbar i Kommunhuset eller Landstingshuset samt till personal från 
Folktandvården eller Familjeläkama som har Landstingshuset som 
arbetsplats. Alla dessa bilplatser hyrs ut. 

Parkeringen vid Kommunhuset består av 45 stycken bilplatser varav 43 
bilplatser har motorvännare. 35 bilplatser med motorvärmare hyrs ut och lO 
bilplatser är for bilpool/verksamhetsbilar. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-24 
Vår beteckning 

KS2015/242 nr 2015.4832 

Konsumparkeringen består av 28 stycken bilplatser med motorvännare. Vid 
Konsumparkeringen hyr företagare från Bålsta centrum bilplats. Alla dessa 
bilplatser hyrs ut. 

Tekniska avdelningen föreslår att avgiften höjs enligt nedan: 

l. Bilplats utan motorvä1mare, 900 honor per år 

2. Bilplats med motorvä1mare, l 800 kronor per år 

3. Externa hyresgäster, l 800 kronor exklusive moms per år 

Förslag till beslut 

Tekniska utskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för bilplats enligt 
tekniska avdelningens förslag: 

- Bilplats utan motorvärmare, 900 honor per år 

- Bilplats med motorvä1mare, l 800 laonor per år 

- Externa hyresgäster, l 800 laonor exklusive moms per år 

Beslutsexpediering 
Gatu- och parkenheten 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Gata/Parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-25 

Nya avgifter för parkeringsanmärkningar 

Sammanfattning 
A v gifterna för parkeringsanmärkningar i Hå bo kommun är idag 300 kronor 
för en lättare förseelse och 500 laonor för en grövre förseelse . Dessa 
avgifter har i Håbo kommun varit samma sedan lång tid tillbaka. 

Parkeringsanmärkning 
En lättare förseelse kan vara att parkera där det inte är tillåtet att parkera, 
framför en in- eller utfart, längre tid än vad som är tillåtet på en 
parkeringsplats, i zoner eller platser med parkeringsförbud. En grövre 
förseelse kan vara att stanna där det inte är tillåtet att stanna, stoppförbud, 
mot fårdriktningen, på gångbana, zoner eller platser med stoppförbud, i 
tenäng och på handikapplats utan giltigt tillstånd Håbo kommuns avgifter 
för parketingsanmärkningar ligger idag något under grannkommunernas 
avgifter. 

Avgifter andra kommuner 

- Enköping kommuns avgifter är 400 kronor respektive 700 kronor 

- Järfålla kommuns avgifter är 300 kronor, 400 kronor respektive 800 
laonor 

- Sigtuna kommuns avgifter är 700 kronor respektive l 000 laonor 

lärfålla har uttalat att de relativt snart ska se över avgifterna och föreslå att 
de höjs. 

Tekniska avdelningen föreslår att avgifterna fastställs enligt nedan: 

- 500 laonor för lättare förseelse 

- l 000 kronor för en grövre förseelse 

Förslag till beslut 

Tekniska utskottet förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
avgiften för parkeringsanmärkning enligt följande: 
- 500 kronor för lättare förseelse 
- l 000 kronor för grövre förseelse 

L 1(2) 

~eteckning 
KS nr 2015.4835 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 
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2015-09-25 
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Vår beteckning 

KS nr 2015.4835 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-24 
Vår beteckning 

KS2015/239 nr 2015.3985 

Kommunstyrelsens förva ltning 
Gata/Parkenheten 
Michael Andersson , Trafikingenjör 
0171 525 37 
micke.andersson@habo.se 

Etablering av busshållplats i Centrum för "mjuka linjen" 

Sammanfattning 
Telariska utskottet gav den 17 febma1i Tekniska avdelningen i uppdrag att 
utreda hur "mjuka linjen" ska kmma gå ända ner till vändplanen 
(Centrwngränd) vid Bålsta centmm. En utredning har genomfåtts får att se 
över de tekniska fåmtsättningarna att förlänga "mjuka linjens" rutt ner till 
vändplanen utan att bussen behöver backa. Utredningen visar att 
möjligheten finns men att det kommer att innebära fårändringar av 
vändplanen. 

Utredning 
De utmaningar som finns får att kunna genomfåra detta fårslag är att skapa 
en vändplan som inte förutsätter att bussen måste backa. Dessutom kommer 
troligen en ökad trafikövervakning av området behövas får att komma till 
rätta med de idag många felparkerade bilarna. Möjligheterna att ta sig nmt 
får bussen på vändplanen är begränsade och i enlighet med det trafikerande 
bussföretagets policy, backar man inte. Att ha ett permanent moment av 
backning i en mtt medfår risker som bussbolaget inte är villiga att ta. Som 
vändplanen och området kring Bålsta centrum ser ut idag är det inte möjligt 
att förlängamtten av "mjuka linjen". En ombyggnad av området vid 
vändplanen är nödvändigt får att möjliggöra en säker trafikering med buss. 

Teknisk beskrivning 
Tekniska avdelningens fårslag är att anlägga en busshållplats får av- och 
påstigande resenärer utanfår Landstingshusets entre, där även en 
kompletterande rad av kantsten kommer att monteras med överbyggnad 
(som består av stenmaterial och asfalt får att få till vattenavtinningen). För 
att bussen som traf1kerar "mjuka linjens" rutt inte ska behöva backa, krävs 
det att befintlig kantsten nännast centtumhuset tas bort och istället monteras 
en ny kantstensrad med överbyggnad närmare centmmhuset får att utöka 
dagens vändplan. Den nya kantstensraden kommer då att angränsa mot 
centrumhusets fastighetsmark Befintliga taxiparkeringen (l st) och 
handikappsparkeringarna (3 st) fårblir orörda. Beräknad kostnad får 
åtgärderna är ca 500 tla', en kostnad som gatu- och parkenheten inte har 
medel får att genomfåra 2015. Gatu- och parkenheten föreslår att genomfåra 
ombyggnation får ''mjuka linjen" 2016 genom att använda medel från 2016 
års budget för "Tillgänglighet i Bålsta centrum". 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-25 
Vår beteckning 

KS2015/250 nr 2015.4877 

Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Tekniska avdelningen 
Lars-Inge Larsson, Teknisk chef 
0171 52820 
lars-inge.larsson@habo,se 

Information om utredning av ytterligare ishall/utomhusrink 

Sammanfattning 
Det finns ett behov inom kommunen och från fåreningslivet att skapa 
möjligheter får mer isaktiviteter. En utomhusrink ser Kommunstyrelsens 
fårvattning som uteslutet då underhålls- och driftkostnader inte står i paritet 
med den korta användningssäsong som en sådan är fårlmippad med. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tittat på ett miniishallskoncept från 
Uppsala som är mycket intressant och kostnadseffektivt. Bedömningen i 
dagsläget är att en miniishall skulle fylla dagens behov genom att det 
tillkommer mer istid och därmed lättar på trycket i den befintliga ishallen. 

Investeringsbehovet får en miniishall är mycket lägre än en normal ishall 
och är dessutom genom sitt format mer lättplacerat Ökar behoven framöver 
kan konceptet åtetupprepas på annan plats. I dagsläget utreds andra 
möjligheter får finansiering än via kommunal investering. Förvaltningen 
återkommer under hösten med ett färdigt fårslag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-09-25 
Vår beteckning 

KS 2015/248 nr 2015.4874 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Lars-Inge Larsson 
Teknisk chef 
0171 52820 
lars-inge.larsson@habo,se 

Ersättningsplan för Björkvallen 

Förslag till beslut 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kornmunstyrelsen beslutar att till Kommunstyrelsens förvaltning ge i 
uppdrag att projektera en ersättningsplan får Bjödevalien i enlighet med 
nedan angiven inriktning. Projekteringen ska ligga till grund får 
investeringsbudgetbeslut inför 2017. 

Beslutsunderlag 

- Beslut, MTN § 46/2014 

Sammanfattning 
Komnumstyrelsens förvaltning föreslår att en projekteting inleds av en 
ersättningsplan får Björkvallen. Medel för projektering fmns i 2015 års 
budget och föreslås fåras över till2016. Förslaget är att grusplanen vid 
Futurumskolan omvandlas till en konstgräsplan som kompletteras med en 
ny komplementbyggnad får omklädning och förråd, stängsel runt planen 
samt belysningsanläggning. Uppskattad kostnad för föreslagen byggnation 
är 8-15 Mkr beroende på ambitionsnivåer och geologiska fåmtsättningar for 
gnmdläggning. Detta kommer utredas under projekteringen. 

Bakgrund 
Björkvallens fotbollsplan kommer att bebyggas med bostäder på grund av 
en tidigare gjord markaffår mellan Håbo kommun och Skanska AB. Denna 
exploatering kommer att innebära en btist på tillgängliga fotbollsplaner 
såvida inte Bjödevaliens plan ersätts på något vis. Under 2014 utreddes 
frågan av miljö- och teknikförvaltningen och miljö- och tekniknämnden 
informerades om utredningen. Utredningen visade på möjligheten att 
anlägga en naturgräsplan och en konstgräsplan vid Futmumskolan 
inkluderande en komplementbyggnad får omklädning och förråd, staket och 
belysningsanläggning till två planer etc. Allt till en totalkostnad om 20-25 
Mia. 

Under fårsommaren2015 gavs ett förnyat uppdrag till Kommunstyrelsens 
förvaltning att utreda ersättningsplan för Björkvallen. Det aktuella behovet, 
som det bedöms av förvaltningen, är en fullstar fotbollsplan med konstgräs. 
Det films idag en dellediga tider att nyttja i befintligt bestånd av 
fotbollsplaner. Med ytterligare en konstgräsplan ökas tillgängligheten 
yttedigm·e i jämförelse med den naturgräsplan som finns på Björkvallen. En 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-09-25 

konstgräsplan ger möjlighet till intensivare användning och under en längre 
säsong. 

I utredningen har man tittat på tre olika möjliga lokaliseringar, vid Futurum, 
på idrottsfåltet i Gröna Dalen och på grusplanen vid Gransäterskolan. Man 
har också tittat på möjligheterna att skapa en vinteruppvärmd plan. 

En dialog med representant för Hå bo FF har hållits och kommunen har tagit 
del av fåreningens önskemål och visioner får framtiden. 

Förslaget 
Det fårslag som läggs fram är att projektera anlåggandet av en 
konstgräsplan vid Futurumskolan inklusive staket, belysning och 
komplementbyggnad för omklädning och förråd. Förslaget innebär att 
planen inte kommer vara uppvärmd eftersom det är fårknippat med stora 
extra kostnader och mycket fördyrade driftskostnader. Projekteringen ska 
också undersöka möjlighet och kostnad får att grundläggningen förbereds 
får ett så kallat fotbollstält i framtiden. 

Med tillskapande av en ny konstgräsplan tillgodoses behovet av 
fotbollsplaner som uppstår i och med att Björkvallen försvinner. En 
konstgräsplan skapar dessutom mer möjlig speltid i jämfårelse med en 
na turgräsp lan. 

På lite längre sikt kan ytterligare behov tillkomma och dialogen och 
diskussionen med fåreningslivet fortsätter får att utreda detta nännare. 

Under 2016 projekteras förslaget får att ge underlag till 
investeringsbudgetbeslut inför 2017. Under 2017 byggs planen. Det 
bedömda investeringsbehovet ligger inom spannet 8 -15 Mkr beroende på 
ambitionsnivåer och naturliga fårutsättningar. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen 

2(2) 

Vår beteckning 

KS nr 2015.4874 
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Datum 

2015-09-25 
Vår beteckning 

KS2015/247 nr 2015.4872 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

Information om förnyad konkurrens/upphandling av elpriser 

Under de senaste två åren har ett fast elpris tillämpas. Över tid är ett rörligt 
elp1is lägre än ett fast elpris eftersom att man som kund tar hela risken for 
eventuella ofOrutsedda höjningar. SKL har gjmi upphandling av elenergi 
och ramavtal finns med SKL Kommentus Inköpscentral (SI<l). Vid avrop 
från detta ramavtal sker en fornyad konkurrensutsättning utifrån Håbo 
kommuns laav och forutsättningar. Ett antal val finns då for leveransavtalets 
längd, typ av inköpsmodell och miljöprodukt på samma sätt som infor 2014. 

Historiskt sett ligger elpriset lågt och kormner troligtvis att göra så en tid 
framöver. Detta, och mildare vintrar, gör det lämpligt att ha rörligt avtal nu. 
A v rop av rörligt pris utgående från spotpriset på timbasis for en period av 
24 månader med "bra miljöval" kommer därmed göras. Petioden for 
leverans av el påbö1jas den l januati 2016 då tidigare avtallöper ut. Nytt 
avrop görs under 20 l 7. 



Tjänsteskrivelse 
!f 

1(1) rrJl HÅBO W KOMMUN 
Datum 
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Vår beteckning 

KS2015/249 nr 2015.4875 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

Information om åtgärder på Fridegårds tak med mer 

Arbete med att isolera vinden och täta bjälklaget på Fridegårdsskolan 
fortskrider och beräknas vara klart vecka 46. 

Upphandling av takarbeten i fas 2 har avbmtits då det vid fårsta fårfrågan 
kom in en alltfor hög prisbildjämfått med budget. Ny fårfrågan kommer gå 
ut den närmsta veckan enligt upphandlingsenheten. slutdatum får projektet 
bedöms därmed flyttas till april2016. När dessa åtgärder är utforda kommer 
byggnaden att bli en fukt- och vindtätbyggnad och genom isolering av 
vindar kommer energiuttaget bli lägre. 

Under året har sporthallen erhållit nytt ytskikt på väggar och innertak. I och 
med dem1a åtgärd har brandskyddet uppdaterats och byggnaden får numera 
ta in 450 personer. Spotthallsgolvet är renoverat men ett totalt utbyte av 
detta måste ske inom 2 år. Vinden över sporthallen kommer att 
tilläggisoleras och detta arbete kommer statt i mitten av oktober. 
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Vår beteckning 

KS2015/244 nr 2015.4845 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

Information om underhållsåtgärder utförda av fastighetsenheten 

Sammanfattning 
De ytor kommunen har att forvalta som egna lokaler, fordelar sig enligt 
nedan. 

Skolor 50 734m2
, forskolor 10 668m2

, kontor (kommunhus och 
landstingshus) 5 797m2 samt övriga lokaler 27 730m2

- totalt 94 929m2
• 

I juni 2014 togs en utredning fram rörande underhållsbehovet i kommunens 
lokaler. Den visade på ett eftersatt underhåll i flertalet av kommunens 
lokaler. Under 2014 och under 2015 har ptioritering gjorts for att komma till 
rätta med en del av det eftersatta underhållet. Fastighetenheten har av KF 
tilldelats extra medel får att kunna göra denna satsning. 

Under slutet av 2014 och hittills under 2015 har många underhållsåtgärder 
utfårts i kommunens fastigheter/lokaler. Enheten har till exempellåtit 
åtgärda plantelingsgropama på Fulmurn och Fridegård, det vill säga, lagt 
igen dem, med troligt bättre inomhusklimat som foljd. Sporthallsgolvet på 
Futurum är utbytt, ytskiktsrenoveringar har utfarts inom flera lokaler med 
mer. Nu pågår isolering av taket på Fridegård vilket ska medfora bättre 
energieffektivitet på denna byggnad. Övrig talcrenovering på Fridegård är på 
gång under hösten och vintern 2015/16. Medborgarhuset har fått nytt golv i 
Rotundan och byggnaden kommer få en tillgänglighetsanpassad entre nu i 
höst. Ytterligare åtgärder är på gång inom kommunens lokaler. Dessutom 
har det under 2015 tagits fram l 0-åriga lmderhållsplaner på de stötTe 
objekten. I dessa går att utläsa att fastighetsenheten for närvarande bedömer 
underhållsbehovet vara ca 30- 35 Mkr får de allra närmast kommande åren 
får att hålla en acceptabel nivå på kommunens lokaler. Sett över en period 
på ca 5-8 år bedöms det totala underhållsbehovet vara cirka 50 Mkr. 

Ovanstående gjorda bedömning är lmder fårutsättning att årligen utförs 
normala planerade underhållsåtgärder till ett belopp av cirka 7 Mlcr. För att 
komma till rätta med det eftersatta underhållsbehovet inom en tid av 5 - 8 år 
skulle cirka l O Mla årligen, behöva tillskjutas i fastighetsenhetens budget 
rörande planerat underhåll. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena .hagman@habo.se 

Tjänsteskrivelse 
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Information om åtgärder i Bålsta simhall 

Sammanfattning 

Vår beteckning 

KS2015/251 nr 2015.4879 

Sedan sommaren 2015 pågår en utredning som ska påvisa vilka åtgärder 
som laävs for att upprätthålla driften av simhallen. Fokus är inställt på det 
matelieila och dess status samt byggnadens konstruktion. Uppdraget im1ebä.:r 
också att forsöka få fram en relevant prisbild på eventuella åtgärder. 

Uppdraget består bland annat i att forsöka bestämma kvarvarande livslängd 
fOr materiel och byggnad. Ett fårsta utlåtande kommer under oktober månad 
2015. 
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