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Tisdagen den 23 augusti 2016, kl. 15.00 - 15.45 Kalmarrummet, Kommunhuset, 
Bålsta 

Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Per Nordenstam, kommundirektör 

Lars-Inge Larsson, teknisk chef 

Susanne Nyström, nämndsekreterare 

Lars-Göran Bromander 

Onsdag den 24 augusti 2016, Kommunhuset 

§§ 36-40 

_!_~~~ 
Susanne Nyströ f 

_;·~-·---
Lars-Göran Bromander 
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§ 37 Dnr 2015/00334 

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans 
idrottshall 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarforslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där forslagsställaren föreslår att 
kommunen ska bygga ut Gransäterskolans idrottshall. I medborgarförslaget 
föreslås ett antal forbättringsåtgärder for Gransäterskolans idrottshall for att 
denna bättre ska kunna användas till handbollens verksamhet. Förvaltningen 
arbetar redan for att utföra några av dessa: att fräscha upp sittplatserna och 
måla om entren. Likaså byts luftfilter ut regelbundet i enlighet med 
förslaget. För öVriga renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarforslaget, 
finns för närvarande inga resurser, utan dessa behov får finnas med i 
planering for eventuella framtida åtgärder. 

F örslagsställaren föreslår också att dörrama till hallen ska gå att ställa upp 
och att kiosken ska byta plats med idrottsläramas kontor. Förvaltningen 
bedömer att dörrama inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken 
inte ska flyttas, då skolan har behov av att ha kvar idrottsläramas kontor på 
befintlig plats. Dessutom efterfrågar forslagsställaren en utbyggnad av 
hallen med läktare, vilket förvaltningen bedömer är en alltför 
kostnadskrävande insats for att vara lämplig. Handbollsforeningens behov 
får i detta fall istället beaktas vid planering av framtida nya hallar. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
F örslagsställaren 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
Fastighetsenheten 
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§ 38 Dnr 2016/00438 

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

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskontraktet ska sägas upp enligt 
gällande villkor. 

Sammanfattning 

Fastighetsenheten har sedan 2013 hyrt in ett fårråd på fastigheten Bålsta 
2:295 från Håbohus AB. Detta fårråd har nyttjats av föreningar. Enheten får 
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 får 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 till22 kvm. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 
-Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
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§ 39 Dnr 2016/00439 

Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm 
på Gröna Dalenskolan 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att medel for nytt brandlarm i Gröna 
Dalenskolan omfordelas inom fastighetsenhetens investeringsbudget med 
800 000 kronor. 

Sammanfattning 
Enligt beslutad budget for 2016 är 500 000 kronor avsatta for renovering av 

brandlarmet i Gröna Dalensko lan. Infor 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 medfort att kostnaden är 
l 300 000 kronor i stället for budgeterade 500 000 kronor. Medel 
motsvarande 800 000 kronor saknas därmed for 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 for renovering. Fastighetsenheten avser att 
inom befintlig investeringsram omfordela medel, 800 000 kronor, från 
projekt simhallsrenovering till projekt rörande brandlarmanläggning Gröna 
Dalensko lan. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
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§40 

Information från förvaltningen 

- Redogörelse över "Säker skolväg" skickas via e-post tillledamöterna i 
tekniska utskottet. 

-Ny fastighetschef efter Lena Hagman kommer inte att rekryteras då en 
utredning av organisationen inom fastighetsenheten pågår. Tf fastighetschef 
blir Karin Gustafsson, enhetschef på kultur- och livsmiljöavdelningen, från 
och med l september. 

-Nuvarande VA-chefkommer att byta tjänst till VA-ingenjör. Rekrytering 
av ny VA-chefkommer att ske. 

- Utredning av kapaciteten för befintliga Vattenverk pågår. 

-För Vattenverket i Skokloster söks alternativa lösningar för att höja 
vattenkvaliteen. 

- Bålsta reningsverk, har byggs om för att åtgärda de byggfel som 
upptäcktes. 

- Aransborg har nu en fungerande toaanläggning, Håbo båtsällskap har 
bekostat denna och sköter anläggningen. 

-Paviljonger/moduler har beställts till Futurumskolan, utredning pågår på 
barn- och utbildningsförvaltningen, om skolans framtid. 

- En utredning pågår om alternativ organisation för fastighetsenheten. 
studiebesök till Strängnäs är planerat för att titta på deras lösning. 

-Utredning om aktivitetsbaserad arbetsplats skulle kunna vara möjligt för 
kommunhuset pågår, med Pia Jexell som projektledare. Underlag beräknas 
klart till slutet på december. 

- Kommunen ska besvara en remiss om förslag på ny länsindelning. 
Uppsala, Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län föreslås bli ett 
län, Svealands län. 
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