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2.  
Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall  

3.  
Uppsägning av hyreskontrakt för förråd på Backvägen, Bålsta 2:295  

4.  
Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm på Gröna Dalenskolan  

5.  
Information från förvaltningen  
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Ordförande 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.   

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår ett antal förbättringsåtgärder för 

Gransäterskolans idrottshall för att denna bättre ska kunna användas till 

handbollens verksamhet. Förvaltningen arbetar redan för att utföra några av 

dessa – att fräscha upp sittplatserna och måla om entrén – under sommaren. 

Likaså byts luftfilter ut regelbundet, i enlighet med förslaget. För övriga 

renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarförslaget finns för närvarande 

inga resurser, utan dessa behov får finnas med i planering för eventuella 

framtida åtgärder.  

Förslagsställaren föreslår också att dörrarna till hallen ska gå att ställa upp 

och att kiosken ska byta plats med idrottslärarnas kontor. Förvaltningen 

bedömer att dörrarna inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken 

inte ska flyttas, då skolan har behov av att ha kvar idrottslärarnas kontor på 

befintlig plats. Dessutom efterfrågar förslagsställaren en utbyggnad av 

hallen med läktare, vilket förvaltningen bedömer är en alltför 

kostnadskrävande insats för att vara lämplig. Handbollsföreningens behov 

får i detta fall istället beaktas vid planering av framtida nya hallar.     

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om ett 

flertal förbättringsåtgärder för Gransäterskolans idrottshall. Förslagsställaren 

menar att idrottshallen behöver byggas ut med en läktare samt att lokalerna 

behöver fräschas upp genom laga eller byta ut luckor till manöverpanelen, 

att fräscha upp sittplatserna, byta ut alla svarta och dammiga luftfilter och 

fräscha upp omklädningsrummen. Dessutom föreslår förslagsställaren att 

dörrarna ska kunna ställas upp och att kiosken ska flyttas och byta plats med 

idrottslärarnas kontor. Detta för att idrottshallen ska fungera bättre för 

Bålsta IF handboll, som håller till där.  

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten, ansvarar för den aktuella lokalen 

och har redan vissa planer för uppfräschning som ska genomföras under 

sommaren. Det som är planerat är just att fräscha upp sittplatserna, då dessa 

ska slipas och lackas. Likaså planeras en ommålning av entréhallen. De 

filter, som förslagsställaren hänvisar till, är svarta från början och byts ut 

regelbundet, varvid denna del i förslaget redan åtgärdas.  
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När det gäller förslagets övriga delar gör förvaltningen följande bedömning: 

Dörrarna till hallen ska inte ställas upp, i enlighet med medborgarförslagets 

önskemål, då detta är en säkerhetsfråga. Om man ställer upp dörrarna finns 

risk att obehöriga personer tar sig in i lokalerna. Det finns i dagsläget heller 

inga medel för att genomföra de övriga renoveringsåtgärder som föreslås i 

medborgarförslaget. De behov som förslagsställaren lyft kan dock finnas 

med i beräkningarna inför kommande års prioriteringar hos 

Fastighetsenheten.  

Att byta plats på kiosken och idrottslärarnas kontor anser förvaltningen inte 

är lämpligt. Såväl fastighetsenheten som kultur- och livsmiljöavdelningen 

och barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att kontoren och kiosken 

inte bör byta plats. Idrottslärarna har behov av att ha sitt arbetsrum där det 

för närvarande är placerat för att kunna överblicka verksamheten. Dessutom 

medför en flytt av kiosken längre in i hallen sannolikt större behov av extra 

städning, då mat och dryck kommer in i hallen i större utsträckning än i 

dagsläget.  

Att bygga ut Gransäterskolans idrottshall med läktare, i enlighet med 

förslaget skulle vara förenat med stora kostnader. Enligt grova beräkningar 

skulle detta kosta kommunen omkring 3-5 miljoner kronor. Att lägga så 

stora pengar på en ombyggnation av en idrottshall som primärt är avsedd för 

skolverksamhet utan att skolan har behov av en läktare anser förvaltningen 

inte är rimligt.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ommålning av entré, slipning och lackning av sittplatser samt byte av filter 

kan genomföras inom befintlig budgetram. Övriga eventuella åtgärder får 

beaktas i kommande års budgetarbete. 

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget 

– Tjänsteskrivelse  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Fastighetsenheten  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget: Önskemål om utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall där Bålsta if handboll hål-

ler till. Förutom en massa ungdomar som spelar så har vi ett herrlag i division 4, och när det är 

hemmamatch så är det fullsatt, vad händer om vi går upp i div 3? Tyvärr så är hallen inte så 

populär bland de gästande lagen då den anses dålig, sunkig och full med myror. Kort om för-

slaget/önskemålet. -Bygg ut hallen med en läktare på minst en långsida. -Laga eller byt ut de 

uppbrutna luckorna till manöverpanelerna för ljudutrustningen. -Fräscha upp de sittplatser 

som idag finns, så att man slipper få stickor i häcken och slippa kalldraget från ventilationen 

på och under bänkarna. -Byt ut alla kolsvarta och dammiga luftfilter ovan och under bänkar-

na. -Fräscha upp omklädningsrummen och duscharna, de ser inte roliga ut. -Möjlighet för för-

eningen att flytta kiosken som idag har sin serveringslucka en meter innanför ytterdörren och 

mitt i en rad trasiga skohyllor, Det är ofräscht att stå bland 100 par skor som är fulla med 

snöslask och annat och handla något ätbart. Varför inte byta lokal med gymlärarnas kontor i 

hallen? där kan man få en bättre miljö och alla behöver inte stå och trängas innanför ytterdör-

ren bland alla skor. -Möjlighet att kunna ställa upp ytterdörrarna på ett riktigt sätt och inte 

som idag med diverse skor eller pinnar fastklämda i dörren. Det har varit mycket prat om fot-

boll och konstgräsplaner i den här kommunen men inte ett ord har sagts om handbollen. Och 

som tidigare sagt....vad händer om herrlaget går upp i div 3? det kommer att krävas än mer ut-

rymme publikmässigt då, ett utrymme som är för litet redan i dagsläget. 

 

Personuppgifter 
skyddade (PUL)
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen, Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
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Uppsägning av hyreskontrakt för förråd på Backvägen, Bålsta 
2:295 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskontraktet ska sägas upp enligt 

gällande villkor.   

 

Sammanfattning 

Fastighetsenheten har sedan 2013 hyrt in ett förråd på fastigheten Bålsta 

2:295 från Håbohus AB. Detta förråd har nyttjats av föreningar. Enheten för 

föreningar på Kultur och Livsmiljö har bett fastighetsenheten att säga upp 

denna lokal eftersom de inte längre har något behov av det. 

Fastighetsenheten ser inte heller att denna lokal behövs för annan 

verksamhet. Enligt gällande hyresavtal med Håbohus AB är det tre 

månaders löpande uppsägningstid vilket i sak innebär att hyreskontraktet 

upphör vid det månadsskifte som infaller tre månader efter gjord 

uppsägning. Utgående hyra till Håbohus AB är cirka 14 316 kronor per år 

och ytan uppgår till 22 kvm.   

 
Ärendet 

I lokalstyrgruppsmöte mellan enheten för föreningar på Kultur och 

Livsmiljö och Fastighetsenheten har enheten på Kultur och Livsmiljö 

meddelat att de inte längre önskar hyra förrådet på Backvägen i Bålsta med 

fastighetsbeteckning Bålsta 2:295. De har informerat den förening som för 

närvarande hyr förrådet. Fastighetsenheten har för avsikt att säga upp 

hyreskontraktet med Håbohus AB rörande detta förråd på 22 kvm enligt 

gällande villkor i avtalet, det vill säga till det månadsskifte som infaller tre 

månader efter gjord uppsägning. Fram till dess att uppsägningen trätt i kraft 

ska Kultur och Livsmiljö betala hyra till Fastighetsenheten enligt gällande 

internhyreskontrakt. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

14 316 kronor mindre kostnad per år.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
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Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm på Gröna 
Dalenskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att medel för nytt brandlarm i Gröna Dalenskolan 

omfördelas inom Fastighetsenhetens investeringsbudget med 800 000 kronor.   
 

Sammanfattning 

Enligt beslutad budget för 2016 är 500 000 kronor avsatta för renovering av 

brandlarmet i Gröna Dalenskolan. Inför budgetarbetet våren 2014 var inte 

de nya kraven, som kom att gälla från hösten 2015, fullständigt kända. 

Infordrad offert har beaktat dessa nya krav vilket medfört att kostnaden är 

1 300 000 kronor i stället för budgeterade 500 000 kronor. Medel 

motsvarande 800 000 kronor saknas därmed för detta projekt.  

 

Eftersom simhallens status pekar mot att denna byggnad bör ersättas inom 

en femårsperiod, så kommer fastighetsenheten under 2016 inte att upparbeta 

alla medel som här tilldelats för renovering. Fastighetsenheten avser att 

inom befintlig investeringsram omfördela medel – 800 000 kronor – från 

projekt simhallsrenovering till projekt rörande brandlarmanläggning Gröna 

Dalenskolan.   

 
Ärendet 

Gröna Dalen har idag ett så kallat kombilarm vilket innebär ett inbrottslarm 

integrerat med brandlarm. Dagens krav, gällande från hösten 2015, uppfylls 

inte med denna form av larm. Vid budgetarbetet våren 2014 var inte dessa 

nya krav kända. Skolan är dessutom byggd med ett så kallat hjärta i mitten 

och klassrum i ytterdel och samtliga klassrum har 30 dB ljudnivå på 

dörrarna. Det medför att siren med sockelsiren måste installeras i varje rum 

för att uppfylla kraven på 10 dBA över normal ljudnivå vars riktvärde är 70 

dBA. På grund av personantalet på 480 personer i byggnadens centrala del 

krävs även talat utrymningslarm. Dessa åtgärder bidrar till den utökade 

kostnaden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Fastighetsenhetens investeringsram för 2016 inrymmer bland annat totalt 

6 500 000 kronor för renovering av simhallen. Fastighetenhetens bedömning 

är att en mindre del, 800 000 kronor, av dessa medel kan användas för 

merkostnaden i projektet rörande Gröna Dalens brandlarmanläggning.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 
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Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

Ekonomienheten  
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