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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-03 

Kl. 15 .00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaemi (MP), ordförande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Berith Skiöld (FP), tjänstgörande ersättare för Sven Rosendahl (KD) 
Sven Svanström (BÅP) 

Kjell Granarrder (BÅP) 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene Cranser (S) 

Anders Alrnroth, tf förvaltningschef 
Louise Lightowler, nämndens sekreterare 

Karl-Axel Boström (M) 

Tisdag den 3 april, kl. 16.00 
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Louise Lightowler 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-03 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 33 

Hyresavtal - Landstinget 

Sammanfattning 

MTN 2012/32 

I kommunhuset används idag samtliga kontorsrum maximalt och under april 
månad kommer förvaltningen att tvingas flytta ut ett antal tjänstemän i 
korridorerna för att få till temporära arbetsplatser i väntan på en långsiktig 
lösning på lokalproblematiken. 

För att komma till rätta med behovet av fler arbetsplatser finns nu möjlighet 
för kommunen att hyra in en extern lokal för kontor. Kommunen har fått 
erbjudande att hyra kontorslokaler av Landstinget. Lokalerna är belägen 
längst upp i gamla vårdcentralen och rymmer upp till 20 arbetsplatser, 
personalrum och mötesrum på en yta av 476 kvm. Förvaltningen ser stora 
fördelar med lokaliseringen av denna lokal, eftersom den ligger centralt och 
har närhet till både kommunhus och Bildningscentrum Jan Fridegård. 

Preliminär dag för inflyttning är l juni 2012 och kommunens kostnad för 
lokalen beräknas till 727 tkr per år med en avtalstid på l O år. Kortare 
avtalstid medför en ökad kostnad på ca l 00 tkr per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-21 
Tjänsteskrivelse, Hyresavtal- Landstinget, daterat 2012-03-21 
Förslag till disposition (ritning), daterad2012-02-20 
Yttrande angående lediga lokaler i Bildningscentrum Jan Fridegård, 
daterat 2012-03-22 

Beslut 

l. Uppdra till ordförande att skriva på hyresavtalet med Landstinget enligt 
ovan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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