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Tekniska utskottet 

JUSTERARE 

§ 35 Dnr 2016/00397 

Fuktskada Futurum, åtgärder 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 
paviljonger till 18 skolklasser, enligt alternativ 5. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka 
möjligheterna for att bygga en större skola än alternativ 5, anpassad 
till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 
skol platser. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 
kommunstyrelsen upp till300 000 Tkr i investeringsmedel for 
nybyggnation av en ny skola i enlighet med alternativ 5. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via 
upplåning ochfeller finansieras externt i enlighet med KF beslut 
2016-06-13 "Budget 2017 § 66 Dnr 2016/00292" som biföll 
Håboalliansens budget 2017. 

Lars-Göran Bromander reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till något av de fyra alternativen som 
presenteras i tjänsteskrivelse daterad 2016-07-01, for att förvaltningen ska 
kunna inleda åtgärdande av arbetsmiljöproblemen på Futurumskolan. 

Förvaltningen forordar alternativ l som innebär sanering och ombyggnad av 
övre Futurum och "länk" -byggnad. 

Valet av alternativ är dock inte självklart och fastighetsenheten avråder från 
detta alternativ eftersom väsentliga delar av byggnaden, även efter en 
renovering, är att betrakta som gamla med osäker fortsatt livslängd och att 
dolda och idag okända fel kan förekomma. Det finns också förekomst av en 
mycket svårsanerad mikroorganism, Streptomyces, vilken kan skapa 
fortsatta problem trots sanering och ombyggnad. 

Upphandling måste få besked om hur de ska agera fortsättningsvis när det 
gäller inhyrning av temporära lokaler, beroende på det alternativ som väljs, 
bygga om eller bygga nytt och hur rivningen ska ske. 

Beslutsunderlag 

- Rapport, Arbetsmiljöverket, 2015-05-28 
- Rapport gällande utredning av fukt och skador Relita, 2016-05-02 
- Tjänsteskrivelse, 2016-07-0 l 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordfårande yrkar att ett alternativ 5 läggs till: 

Nybyggd skola via externa finansiärer på cirka 9 000 m2 BT A innehållande 
minst 700 skolplatser (som omfattar även cirka 150 elever från dagens 
Vibyskola som flyttas till den nya skolan, vilket ökar kapaciteten och 
möjliggör får en större fårskola i Viby) och med tillagningskök, matsal, 
multifunktionell hall (som kan kopplas till framtida multiidrottsanläggning 
ochfeller simhall) och en utemiljö som är anpassad till dagens moderna 
behov och trafiksäkerhet med en beräknad investeringskostnad på cirka 
300 000 Tkr. 

Övriga alternativ är beskrivna i tjänsteärendet. 

Alternativ Alternativ Alternativ 
Alternativ nummer Alternativ l 2 3 4 

Rivningslov Behövs ej 2mån 2mån 2mån 

Bygglov 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 2,5 mån 

Upphandling 3mån 3mån 3mån 3mån 

Rivning Behövs ej 4mån 3,5 mån 4mån 

Byggtid 22mån 24mån lO mån 30-34 mån 

Kap kostnader tkr 5 700 26 600 22 600 22 600 

Rivn kostnad tkr o 9 000 8 750 8 750 

Bygg kostnad tkr 85 000 224 000 o 48 000 

ByggH kost 10% 8 500 22 400 l 700 4 800 

Oförutsett 20% 17 000 44 800 5 000 9 600 

Pavilj. Behov Ja Ja Ja Ja 

Pavilj. Kostnader 
t kr 816 2 448 2 448 2 448 

Etablering år l tkr 900 900 900 900 

A v betalning år 2/3 
t kr 600 600 600 600 
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Behov av pavilj 6 klasser 18 klasser 18 klasser 18 klasser 

Hyreskostnad 
FB skola tkr/år neJ nej 14 460 11 460 

Investeringskostnad - - + + 

Extern 
hyreskostnad + + - -

Flexibilitet - + - -

Ny skola - + + + 

Tidsåtgång - - + -

Påverkan på utform - + - + 

Kök i drift + - - + 

Paviljongbehov - - - -

Beräknad 
totalkostnad 119 332 333 196 41 998 102 594 

Totalkostnad 
avrundat 120 000 334 000 42 000 103 000 

A v yrkandet framgår forslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 
paviljonger ti1118 skolklasser, enligt alternativ 5. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka 
möjligheterna for att bygga en större skola än alternativ 5, anpassad 
till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 
skolplatser. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att under åren 2016-2018 tilldela 
kommunstyrelsen upp ti11300 000 Tla i investeringsmedel for 
nybyggnation av en ny skola i enlighet med alternativ 5. 
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4. Kornmunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via 
upplåning ochfeller finansieras externt i enlighet med KF beslut 
2016-06-13 "Budget 2017 § 66 Dm 2016/00292" som bifall 
Håboalliansens budget 2017. 

Beslutsgång 

Enligt Lars-Göran Bromander är det svårt att järnfora det nya alternativet 
med forvaltningens foreslagna alternativ bland annat när det gäller 
kostnaderna. En mer specificerad utredning av kostnaderna for de olika 
alternativen, inklusive alternativ 5, efterfrågas av Lars-Göran Bromander. 

Leif Zetterberg menar att ny skola ska byggas men finansieringen kan 
diskuteras. Enligt Tommy Rosenkvist finns färdiga koncept som kan 
användas. 

Enligt kostchefen kan det bli problem for kosten om Futurumskolan inte kan 
använda köket under en lång tid, då det är den största leverantören av mat 
till andra verksamheter i kommunen, vilket måste tas hänsyn till när beslut 
fattas. Köket bör vara kvar i drift så länge som möjligt. 

Leif Zetterberg anser att vid nybyggnation bör utredning göras om utökning 
av skolans elevantal. 

Ordforande ställer alliansens alternativ 5 enligt lagt yrkande, mot 
forvaltningens alternativ. 

Utskottet väljer att besluta i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till: 
Kornmunstyrelseforvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsenheten 
Miljöavdelningen 
Bygglovsavdelningen 
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