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§ 90
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera 
protokollet jämte ordförande.
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§ 91
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande fråga läggs till under inkomna frågor från ledamöter:
 
Inkommen fråga från Jessica Johnson (L) - Lås och brandlarm på kommunens förskolor och 
skolor.
 
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick. 
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§ 92
Upphandling av ombyggnad av Vallentuna gymnasium (KS 2021.267)
Beslut
Teknik och Fastighetsutskottet godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av 
ombyggnad av Vallentuna gymnasium.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Vallentuna fattade i juni 2021 beslut om att genomföra en 
samlokalisering av de kommunala förvaltningskontoren och Vallentuna gymnasium i 
gymnasiebyggnadens fastighet. Kommunfullmäktige har också anslagit och beviljat 
ekonomiska medel för projektet. Samlokaliseringen innebär en omfattande ombyggnad av 
fastighetens lokaler och tekniska försörjning, i enlighet med den planering och arbete med 
utformning som påbörjats. Tidplanen för genomförande stäcker sig fram till halvårsskiftet 
2024. Inflyttning och full drift ska vara genomförd till årsskiftet 2024/2025.

Projektet ska genomföras som en totalentreprenad med arbetsformen samverkan.
I samverkan arbetar parterna fram projektets planering, lösningar och genomförande 
tillsammans redan i tidigt skede och kan också göra justeringar och ta ombeslut under 
projektets gång. Parterna tillämpar också en princip med ”öppna böcker” vad gäller ekonomi 
och leverantörens vinst. Där vi som beställare ges full insyn i hela projektets ekonomi. 
Beställaren (kommunen) kan också avbryta samarbetet fram till att vi startar produktion om så 
skulle visa sig att vi inte kommer överens eller att sam-arbetet inte fungerar som vi det var 
tänkt fördelaktigt eller nödvändigt. Detta ställer ökade krav på delaktighet och aktiv 
medverkan från oss som beställare under projektets gång men ger betydligt större möjligheter 
till påverkan, kontroll och att parera utmaningar och behov av beslut som är svåra att förutse 
från början.

I upphandlingen innebär det därmed att handlingen med administrativa föreskrifter (AF-
delen) inte är lika omfattande som vi traditionell byggentreprenad då de delar som avser 
beställningens mer detaljerade innehåll ska tas fram gemensamt i projektet och inte utgör en 
del av beställningen i startläget.

För fördjupad information om samlokaliseringens förutsättningar och planering hänvisas till 
KS beslut 16 juni 2021 (diarienummer KS 2021.135 ).

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
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upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.
 
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), ställer proposition på sitt eget yrkandet och finner att 
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutar enligt det. Ordförande, Björn 
Furugren Beselin (C), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Upphandling ombyggnad av Vallentuna gymnasium
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§ 93
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
 

 Gamla Karlbergsskolan - Poa Hellqvist
 Avslutade, pågående och kommande upphandlingar – Linda Jansson
 Statlig medfinansiering, nya och utbetalda - Matilde Österholm

Beviljade 2021:
Okvistavägen 218 000
Teknikvägen GC-belysning 87 000
Stora Karby 218 000
GC Bällstabergsvägen 4 469 000
Totalt: 4 992 000
Slututbetalning 2021: Infartsparkering Bällstaberg 4,5 miljoner

 Vintercyklisten - Josefin Bohlin
En kampanj som gatu- och parkavdelningen driver. 20 st invånare får dubbdäck och 
montering till sina cyklar och ska rapportera alla sina cyklade sträckor per vecka. 
Detta görs för att kommunen ska få bättre data kring hur vinterväglaget och 
vinterunderhållet  ser ut och hur det fungerar att cykla i kommunen. 

 Upptakt vinterväghållning - Niklas Steenberg
Saltat 12 ggr hittills, främst bussgatorna. Det ser bra ut!

 Kommunens bostadsinnehav - minskat behov - Åsa Allestam
 

7 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 25239SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2021-12-01

Referensnummer för signaturer:

§ 94
Inkomna frågor från ledamöter
Ärendebeskrivning
 
Inkomna frågor från ledamot, Jessica Johnson (L):

 Hastighetsgräns Uthamravägen
En fråga har inkommit från boende på Uthamravägen - Uthamravägen har en alltför hög 
hastighet enligt dem, en väg som många barn använder sig av till närliggande 
Lovisedalsskolan. Varför har inte den vägen 30 som lägsta hastigheten? Boende har tidigare 
varit i kontakt med kommunen enligt uppgift.

Svar: Se bilaga 1
 

 Lås och brandlarm på kommunens förskolor och skolor
Igår gick det ett brandlarm på en förskola i Täby – som drivs privat – och det var en 
mindre brand i en spis då man höll på att bränna trolldeg….I samband med detta blev 
det utryckning samt utrymning och allt hade gått bra och rutinerna hade funkat. Det 
som blev onödigt dramatiskt var att i strax efteråt hade brandlarmet medfört att 
inbrottslarmet aktiverats och samtliga dörrars överlås hade låsts sig automatiskt. Som 
tur var hade alla kommit ut och samlats utanför. Vet inte om vi har samma system i 
Vallentuna samt om detta är en ickefråga – men det är ju ändå något som måste kollas 
upp.

Svar: Se bilaga 2
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§ 95
MBL-protokoll och VAG-minnesanteckningar fram tills 2021-11-18
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott tar del av anmälningslistan.

Ärendebeskrivning
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott del av MBL-protokoll 
och VAG-minnesanteckningar.

Beslutsunderlag
 KS 2021.151-8  Minnesanteckningar till MBL-information enligt 19§, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen
 KS 2021.151-11  Protokoll, information enligt MBL 11§, Städservice, Teknik- och 

fastighetsförvaltningen
 KS 2021.151-12  Protokoll, förhandling enligt MBL § 11, Teknik- och 

fastighetsförvaltningen
 KS 2021.151-13  Protokoll, information enligt MBL § 19, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och Teknik- och fastighetsförvaltningen
 KS 2021.150-3  Minnesanteckningar till arbetsmiljögrupp på 

samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen (VAG)
 KS 2021.151-14  Minnesanteckningar till MBL-information enligt 19§, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen
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§ 96
Information om trafiksituationen vid Karbyskolan (KS 2019.369)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har haft i uppdrag att se över trafiksituationen vid Karbyskolan gällande 
lämning och hämtning av elever. Representanter från barn- och ungdomsförvaltningen och 
fastighetsavdelningen meddelar att man inte längre upplever trafiksituationen vid lämning och 
hämtning som problematisk. Därför föreslår förvaltningen att inga ytterligare åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-09, Information om trafiksituationen vid Karbyskolan
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§ 97
Vändplatser i Vallentuna kommun (KS 2021.331)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutar att:
- Anta lokala trafikföreskrifter för vändplats med parkeringsförbud för Takpannevägen, 
Oxelgatan, Västanbergavägen och Rosengårdsvägen.
- Anta lokala trafikföreskrifter samt sätta upp tillhörande vägmärken för vändplats med 
parkeringsförbud för Tallåsvägen, Okvistavägen och Sundbyvägen.

Ärendebeskrivning
En vändplats är avsedd för vändning av fordon och det är förbjudet att parkera fordon där, 
alternativt förbud mot att stanna och parkera fordon. Det är viktigt att invånare i Vallentuna 
kommun inte parkerar bilar i vändplatsen eftersom det är av stor vikt att exempelvis 
räddningstjänsten, brandbilen och sopbilen kan vända där. I fall att bilar står parkerade i 
vändplatsen ska parkeringsvakten kunna bötfälla dessa bilar. Därför föreslås att anordna 
vändplatser med parkeringsförbud på de ovannämnda gatorna.
Kostnaderna för vägmärken ligger ungefär på 32 000 SEK, 2 000 SEK per vägmärke och det 
behövs 16 vägmärken. Sedan tillkommer kostnader för montering. Kostnaderna ska tas från 
det årliga anslaget för trafikinvesteringar.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-16, Vändplatser i Vallentuna kommun
 Vändplats Västanbergavägen
 Vändplats Takpannevägen
 Vändplats Oxelgatan
 Vändplatserna Tallåsvägen
 Vändplatser Sundbyvägen
 Vändplatser Okvistavägen
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§ 98
Väjningsplikt mot mötande fordon på Svampskogsvägen (KS 2021.298)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutar att:
- Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 22 och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276) att införa väjningsplikt mot mötande trafik på delar av Svampskogsvägen, enligt 
bifogat utkast till lokal trafikföreskrift (bilaga 1).

Ärendebeskrivning
I samband med att förvaltningen byggde den nya infartsparkeringen i Bällstaberg, i närheten 
av Kragstalund station, anlades en ny gångbana på ca 100 m. Anledningen var att minimera 
gångsträckan mellan parkeringen och Kragstalund station. Åtgärden innebar att körbanan 
smalnades av till ett körfält på en kortare sträcka, vilket medför att endast ett fordon i taget 
kan passera. Med tanke på Bällstabergsvägens viktiga funktion som huvudgata är det rimligt 
att fordon som svänger in mot Svampskogsvägen har företräde, för att underlätta för 
trafikflödet och framkomligheten på Bällstabergsvägen. Se figur 1 för beskrivning av aktuell 
sträcka.

För att efterlevnaden av vägmärket ska kunna övervakas fullt ut av Polisen behöver en lokal 
trafikföreskrift skrivas.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-16, Väjningsplikt mot mötande trafik på Svampskogsvägen
 Bilaga 1 - Utkast LTF Svampskogsvägen Väjningsplikt mot mötande trafik
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§ 99
Etappindelning GC-väg Vallentuna-Karby. Start av etapp 1 (KS 2018.263)
Beslut
Teknik- och fastighetsutskottet beslutar:
* Att dela in gång- och cykelvägen mellan Vallentuna-Karby i fyra etapper
*Att arbetet med en förprojektering för att bygga gång-och cykelväg inom Trafikverkets 
vägområde för etapp 1 kan starta.

Ärendebeskrivning
Gång-och cykelvägen kommer fortsättningsvis benämnas som GC-vägen. Att GC-vägen delas 
in i etapper innebär att dessa etapper utreds, projekteras och byggs ut separat. Då sträckan från 
Vallentuna till Karby är ca 7 km lång så föreslås för att förenkla arbetet genom att dela in GC-
vägen i fyra etapper.

För att få bygga GC-vägen inom Trafikverkets vägområde så behöver en förprojektering tas 
fram som visar att de kriterier som Trafikverket har för att få bygga inom vägområdet utan 
vägplan är uppfyllda. En utbyggnad inom vägområdet innebär många fördelar så som att det 
ger en ökad trygghet att gå och cykla intill annan bebyggelse, att upptagningsområdet blir 
större då GC-vägen når fler invånare genom denna sträckning samt att det finns utbyggd 
belysning på plats. Dessutom så kan markintrång och exploatering av jordbruksmark undvikas 
i större mån om GC-vägen byggs inom vägområdet.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-16, Etappindelning GC-väg Vallentuna-Karby. Start av 

etapp 1
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§ 100
Utvärdering Nollavtal (KS 2021.356)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har under perioden 2020-04-01 till 2022-01-31 tecknat ett Nollavtal 
(nyttjanderättsavtal) med Estate parkering.
I denna skrivelse presenteras statistik över perioden jämfört mot år 2019 då bevakning endast 
skedde enligt grundavtalet.

Statistiken visar att ca 50% av utfärdade kontrollavgifterna har skett på adresser som är 
inkluderade i nollavtalet.
Den fördubblade tiden av närvaro av parkeringsvakten, från 20timmar/vecka till 40 
timmar/vecka har genererat en ökning med ca 70.000kr i intäkter till kommunen.

Observera att utfärdade parkeringsanmärkningar inte redovisas i detta underlag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-24, Utvärdering nollavtal
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§ 101
Parkeringsövervakning kvällar och helger i Vallentuna kommun (KS 
2021.273)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutar:
Att införa parkeringsövervakning kvällar och helger under hösten och vintern 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Det har kommit in flera synpunkter till kommunen om försämrad trafiksäkerhet över 
felparkerade bilar på kvällar och helger. Det kan exempelvis handla om bilar som står i 
vändplatser eller bilar som står på gång- och cykelbana. Framkomligheten blir sämre och 
felparkerade bilar skymmer sikten för trafikanter och för utrycknings- och servicefordon som 
måste ta sig fram på ett säkert sätt. Detta väcker missnöje hos invånare i Vallentuna kommun.

Dessutom har invånare uttryckt en oro kring bilar som står på gator och vändplatser med 
tomgång och som spelar hög musik. Det är störande och skapar en känsla av otrygghet för 
invånare. Eftersom dessa incidenter oftast händer på nätter och helger och Vallentuna 
kommun endast har parkeringsövervakning på dagen har parkeringsvakten ingen möjlighet att 
bötfälla felparkerade bilar.

För att motverka denna otrygghet och öka trafiksäkerheten på kvällar och helger ska en del av 
trygghetsåtgärderna användas till parkeringsövervakning på kvällar och helger innan 
årsskiftet. Det rör sig om cirka 100 000 kronor av trygghetsbudgeten. Förslaget är att ha 
parkeringsövervakning några kvällar och helger i rad så att invånare förstår att det även sker 
övervakning den tiden av dygnet. Sedan kan några veckor gå innan det görs en ny insats och 
se om en minskning av felparkerade bilar har skett eller inte.

Förhoppningen med parkeringsövervakningen på kvällar och helger är att trafikreglerna i 
Vallentuna kommun efterföljs av invånare och de som besöker kommunen. Dessutom är 
målet med den extra övervakningen att den uttryckta oron ska minska och att förbättra trivseln 
i boendemiljöerna.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse, 2021-09-30, Parkeringsövervakning kvällar och helger i Vallentuna 
kommun

 Parkeringsövervakning i Vallentuna kommun
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 SID 1/3 
  

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08 - 587 850 00 
SBF@VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

2021-11-25 

Hastighetsgränser på Uthamravägen 
- Svar på fråga från ledamot  
Frågeställning: 
Jag har en fråga till dagens utskott jag vill väcka från boende på 
Uthamravägen som har en alltför hög hastighet enligt dem, en väg där många 
barn tar sig till närliggande Lovisedalsskolan på. Varför har inte den vägen 
lägsta hastigheten 30? 
Boende har tidigare varit i kontakt med kommunen enligt uppgift. 
 
Svar: 
Uthamravägen ligger i södra Vallentuna och vägen är väldigt lång, se figur 2. Det 
framgår inte i frågeställningen vilken del av Uthamravägen det gäller.  
 
Enligt KS 2017.379 ”Hastighetsgränser inom Vallentunas tättbebyggda områden” ska 
Uthamravägen ha en hastighetsgräns på 40 km/h, förutom under vardagar kl. 7-20 då 
gränsen ska vara 30 km/h i anslutning till Lovisedalsskolan. I slutet av Uthamravägen 
ska gränsen vara 30 km/h och på stickgatan som också heter Uthamravägen ska det 
vara 30 km/h. Figur 1 visar tydligt hur hastighetsgränserna ska vara. I dagsläget är 
det 40 km/h på hela Uthamravägen, förutom utanför skolan där det redan är 30 
km/h under kl. 7-20. Förvaltningen har under året genomfört hastighetssänkningar i 
resterande södra Vallentuna, men Uthamraområdet och västra Bällsta kvarstår och 
planeras genomföras tidigt under 2022.  
 
Bakgrunden till dessa planerade hastighetsgränser grundar sig vidare i kommunens 
principbeslut om hastighetsgränser i Vallentunas tättbebyggda områden, se figur 3. I 
principbeslutet framgår det att 40 km/h kan användas där gång- och cykeltrafiken är 
separerad från biltrafiken, vilket är fallet på delen av Uthamravägen där det ska vara 
40 km/h. Det är dessutom busstrafik på Uthamravägen, bussarna vänder ungefär vid 
Blockstigen. Det är av stor vikt att kollektivtrafiken kan bibehålla sin attraktivitet 
genom att erbjuda resenärerna snabba och effektiva resor. Det finns ett fåtal direkta 
utfarter mot den delen av Uthamravägen. Bebyggelsen är på stora delar centrerad till 
ena sidan om vägen, vilket innebär att det inte finns någon orsak att röra sig över 
vägen. Samma princip gäller även på exempelvis Karlbergsvägen där 40 km/h också 
gäller.  
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Figur 1. Karta från tidigare beslutad hastighetsplan. Rött betyder 30 km/h, grönt 40 km/h 
och gult 30 km/h under vissa tider, i detta fall kl. 7-20.  
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Figur 2. Skiss över Uthamravägens utbredning. 

 
 

 
Figur 3. Principbeslut om hastighetsgränser i Vallentunas tättbebyggda områden. 
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Svar från säkerhetsingenjör, John Wikmans:  
Bra fråga och jag skall försöka svara så gott jag kan med det jag vet om händelsen just nu. Notera att 
jag inte alls vet hur eller vad som har hänt i brandtillbudet som är beskrivet i frågeställningen. Jag vet 
heller inte hur systemen är uppbyggda i den kommunen eller för den delen på just den anläggningen. 
Jag tolkar dock frågan som att man känner en oro för att man skall kunna bli inlåst vid ett eventuellt 
utlöst brandlarm /brandtillbud? 
Som sagt så har jag inga detaljer i den aktuella händelsen men för att förklara och svara så behöver 
jag kanske beskriva en situation som skulle kunna leda till något liknade. Ett scenario man skulle 
kunna tänka sig är att en brand aktiverar utrymningslarmet och det är kanske en siren som misstas 
för inbrottslarmet? När man då vill ha tyst på inbrottslarmet som man tror har löst ut så råkar man i 
stället larma på inbrottslarmet . Vid pålarmning är det oftast så att det dröjer en viss tid innan 
larmområdet kopplas till och överlåsen/nattlåsen låser automatiskt genom att de är så kallade 
motorlås. 

Vi har endast en anläggning av de kommunala byggnaderna som har motorlås som nattlås/överlås 
och det är Hagaskolan. Jag är av flera anledningar väldigt restriktiv till motorlås och därför har vi det 
bara på Hagaskolan. Varför det ändå blev just motorlås på Hagaskolan är  för att skolan är så pass 
stor och att behöva gå runt och låsa nattlåsen manuellt skulle bli omständligt/ogörligt. Jag bedömer 
dock risken för att scenariot ovan skulle resultera i att någon skulle bli inlåst på Hagaskolan är väldigt 
liten och jag skall försöka beskriva vad jag grundar detta på: 

- På Hagaskolan har jag valt att installera ett så kallat ”Talat utrymningslarm” som inte, eller i
vart fall svårligen, kan misstas för ett inbrottslarm. Det är ett inspelat meddelande som låter
någonting så här: ”Brand har upptäckts i lokalen, utrym omedelbart byggnaden genom
närmaste nödutgång…..”. En av fördelarna med just talat utrymningslarm är att det inte
blandas ihop med andra larm och man förstår direkt att man måste utrymma.

- Då jag tidigt i driftsättningen av Haga tog ett beslut om att man alltid skall kunna ta sig ut,
trots att bransch-reglerna för nattlås säger att man måste använda nyckel för att kunna låsa
upp när det är pålarmat, så har jag installerat vred på alla ”Nattlås”. Det betyder att man
alltid kan låsa upp nattlåsen med vred inifrån. Man vill egentligen ha nyckel och cylinder för
att en eventuell tjuv inte skall kunna transportera ut stöldgods genom dörren. Denna risk
bedömde jag som försumbar i jämförelse med konsekvensen av att någon blev inlåst och det
är dessutom stora glaspartier i eller bredvid dörren som kan krossa och användas i samma
syfte. Vi har inte heller krav på nyckel-låsning i nattlås från försäkringsbolaget så jag anser att
beslutet om vred invändigt var rätt beslut att ta.

- Till sist så har vi en så kallad tillslagstid på 600 sekunder på de större områdena, det vill säga
man har 10 minuter på sig att ta sig ut innan larmet kopplas till och nattlåsen aktiveras.
Mindre utrymmen som enstaka rum har en tillslagstid på 300 sekunder.

Så sammanfattningsvis så kan jag nog säga att vi tidigt i projektet har gjort vad vi kan för att man inte 
skall kunna bli inlåst på grund av låsta nattlås/motorlås på Hagaskolan och sannolikheten för att det 
dessutom skall inträffa är, enligt min bedömning, försvinnande liten. 
Jag hoppas att detta svar är förståeligt, om inte så svarar jag gärna på fler frågor om det skulle 
behövas. 

Bilaga 2
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