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Anskaffande av bolltält - etapp I 

Sammanfattning 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, KF § 9:34 bifölls motion nr 12/2015 
om att utreda förutsättningarna för anläggande av bolltält i enlighet med budget 2016. 
En utredning har genomförts av förvaltningen som bedömer att behov finns för att ytterligare 
utreda förutsättningarna, utifrån ett mer detaljerat kostnadsförslag samt villkoren för framtida drift, 
underhåll samt anläggningens placering. 
Ärendet föreslås att indelas i två etapper: 
Etapp I: anlitande av expertkonsult inom området, 
Etapp II: genomförande/anläggande av bolltält. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Anlita en konsult som utreder de totala förutsättningarna för anskaffande av bolltältet. 
2. Återkomma med förslag till Kommunstyrelsen senast november 2016. 
3. Finansiering om maximalt 300 tkr för konsultkostnaden sker inom Kommunstyrelsens 

budgetram. 

Bakgrund 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, KF § 9:34 bifölls motion nr 12/2015 om att 
utreda förutsättningarna för anläggande av bolltält i enlighet med beslut om budget 2016, planåren 
2017 - 2018. 

En utredning har genomförts som visar på att det som är aktuellt i detta sammanhang och som 
provats i länet är en s.k. övertryckshall som demonteras efter varje säsong. Denna typ av hall finns i 
t. ex. Hjorthagen. Goda erfarenheter av ett sådant tält visar bl.a. att nyttjandegraden ökar jämfört 
med en fast bollhall. Eftersom intresset för att utöva bollsporter inomhus på sommaren avtar 
demonteras tältet i avvaktan på vintersäsongen. Utredningen som genomförts påvisar att flera 
förberedande markarbeten, uppgradering av konstgräs som tältet ska placeras över samt 
driftorganisation bör detaljplaneras. 

I föreliggande ärende föreslås att i en etapp I anlita en expertkonsult, som får i uppdrag att klarlägga 
en fullständig kostnadsbild och strategi för driften samt slutligt föreslå bolltältets placering. 

Inom förvaltningen bildas en styrgrupp, som leds av kommundirektören, och som ansvarar för 
anlitande av expertkonsult samt i övrigt leder arbetet med anskaffandet av bolltältet. När etapp I är 
slutförd övergår ärendet till att anlägga tältet - etapp II. 
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Österåker 
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Förvaltningens slutsatser 
Mot bakgrund av komplexiteten i anläggandet av bolltält föreslås att expertkonsult anlitas och att 
arbetet påbörjas omedelbart. 

fan-Olof Friman 
Kommundirektör 

{L 
Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 


