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Svar på motion: Ersättningsplan för Björkvallen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till det arbete som
redan pågår och under förutsättning att budgetmedel tilldelas.
Verkställigheten hanteras i det pågående ärendet 2015/248.
Sammanfattning
Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) har lämnat en motion till
fullmäktige med förslaget att ersättningsplan/planer för Björkvallen
skyndsamt ska färdigställas i samarbete med berörda föreningar. Förslaget
remitterade 2017-02-27 § 30 från fullmäktige till kommunstyrelsen för
beredning.
Förvaltningen konstaterar att det redan föreligger ett ärende om
ersättningsplan för Björkvallen med diarienummer 2015/248. I
tjänsteskrivelse 2015-09-25 föreslog förvaltningen i det ärendet att en
ersättningsplan skulle projekteras och tas med i investeringsbudgeten för år
2017.
Efter att ha passerat tekniska utskottet återremitterades ärendet av
kommunstyrelsen 2015-10-26. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att en
arbetsgrupp skulle bildas med representanter från tekniska avdelningen,
kultur och livsmiljö samt Håbo FF för att diskutera vilken som är den bästa
lösningen. Arbetsgruppen skulle bl.a. undersöka möjligheten till en
tältlösning och möjligheten att söka medel från allmänna arvsfonden.
Processen kring detta är i full gång. Förvaltningen har haft flera möten med
Håbo FF och andra aktörer för att finna den bästa lösningen. I dagsläget har
en etablering inom Futurum-området bedömts mest lämplig och detta är
också något som förespråkas av Håbo FF. När det gäller tidplan så är
förvaltningens uppfattning att en projektering borde kunna hinnas med
under innevarande år med byggnation i början av 2018. Detta skulle
innebära att Björkvallen kunde lämnas under hösten 2018. Den bedömda
tidsplanen är preliminär.
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen bifall till motionen
med hänvisning till att motionärernas förslag redan är på väg att
genomföras.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse 2017-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 70
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Beslutet skickas till:

Motionärerna – för kännedom
Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd
Fastighetsenheten – för åtgärd
Kommunstyrelsens kansli
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