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Tid och plats Kl. 13:00 tisdagen den 12 juli 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Michael Rubbestad (SD) §§ 126-127 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) tjänstgör för Fred Rydberg (KD) 
Sabine Noresson (MP) 
Bengt Björkman (SD) tjänstgör för Michael Rubbestad (SD) § 128 
Leif Lindqvist (V) tjänstgör för Eva Staake (S) 
Helene Cranser (S) tjänstgör för Werner Schubert (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef 
Johan Utter, tf. kanslichef  
 

  

Justering  
Justerare Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) 

Tid och plats Torsdagen den 14  juli 2016 

Justerade paragrafer §§ 126-128 
  
Ajournering § 127, 10 minuter 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Carina Lund (M)  
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Justerare 
 

 

Owe Fröjd (Båp) 

 
 

 

Christian Nordberg (MP) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen §§ 126-128 

Sammanträdesdatum 2016-07-12 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-07-19 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-08-10 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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Innehållsförteckning 
§ 126 Dnr 65596 

Mötets öppnande ........................................................................................................... 5 

§ 127 Dnr 2016/00397 
Futurumskolan - alternativa åtgärdsförslag ................................................................... 6 

§ 128 Dnr 62717 
Övriga frågor/ärenden ................................................................................................. 10 
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§ 126 Dnr 65596  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) 
att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med tillägg enligt 
nedan.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) anmäler en övrig fråga/information rörande 
Marknadsbolaget.      

______________ 
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§ 127 Dnr 2016/00397  

Futurumskolan - alternativa åtgärdsförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 
moduler till 18 skolklasser för att möjliggöra rivning. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna 
för att bygga en större skola på Futurumtomten alternativt annan placering, 
anpassad till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 
skolplatser. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från ekonomienheten 
innan beslut fattas om åtgärder på längre sikt. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från barn- och 
utbildningsnämnden, avseende skolans placering och storlek, innan beslut 
fattas om åtgärder på längre sikt. 

5. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa hur de praktiska 
delarna ska lösas avseende bl.a. skolbespisningen vid en rivning. 

6. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beställa en extern 
kostnadsberäkning för de åtgärder som föreslås i Relitas rapport.  

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

Förvaltningen förordar alternativ 1 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. 

Vid tekniska utskottets behandling av ärendet presenterades även ett 
alternativ nr 5 från politikerna.  
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Beslutsunderlag 
Rapport, Arbetsmiljöverket, 2015-05-28 
Rapport gällande utredning av fukt och skador Relita, 2016-05-02 
Tjänsteskrivelse, 2016-07-01 
Tekniska utskottet 2016-07-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M), med bifall från Christian Nordberg (MP), Leif Zetterberg 
(C) och Håkan Welin (L), yrkar bifall till Håboalliansens förslag till beslut 
nämligen: 

”1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 
moduler till 18 skolklasser enligt alternativ 5 för att möjliggöra rivning. 
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna 
för att bygga en större skola än alternativ 5 på Futurum tomten alternativt 
annan placering, anpassad till kommunens demografiutveckling och 
framtida behov av skolplatser.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via upplåning 
och/eller finansieras externt i enlighet med KF beslut ”Budget 2017 § 66 
Dnr 2016/00292” som biföll Håboalliansens budget 2017.” 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till beslutspunkt nr 1 i Håboalliansens förslag 
med ändring till följande lydelse. ”Kommunstyrelsen uppdrar till 
förvaltningen att omgående hyra in moduler till 18 skolklasser.” I övrigt 
yrkar Fröjd på återremiss av ärendet med följande skäl: 

- Yttrande behöver inhämtas från både ekonomienheten och barn- och 
utbildningsnämnden. 

- Lösningen av de praktiska detaljerna så som matbespisningen behöver 
utredas och redovisas mer. 

- En extern kostnadsberäkning av åtgärdsförslagen från Relita ska göras. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till beslutspunkter 1 och 2 i 
Håboalliansens förslag med ändringen att ingen låsning görs till alternativ nr 
5. Ny lydelse: 

”1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 
moduler till 18 skolklasser för att möjliggöra rivning. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna 
för att bygga en större skola på Futurumtomten alternativt annan placering, 
anpassad till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 
skolplatser.” 
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Rubbestad yrkar därefter återremiss på beslutspunkt nr 3 i Håboalliansens 
förslag, samt avslag på tekniska utskottets förslag punkt 4. 

Ajournering 
Ordförande Carina Lund (M) ajournerar, på förslag från Christian Nordberg 
(MP), sammanträdet i tio minuter för partiöverläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter återupptagna förhandlingar meddelar Håboalliansen att de drar tillbaka 
sitt eget förslag avseende beslutspunkt 3 samt i övrigt ansluter sig till 
Michael Rubbestads (SD) yrkande om ändringar i beslutspunkterna 1 och 2. 
Rubbestads yrkande om återremiss av beslutspunkt 3 faller därmed. 

Owe Fröjd (Båp) återtar tidigare yrkande och yrkar istället bifall till Michael 
Rubbestads (SD) förslag. Fröjd lägger därefter tilläggsförslag enligt 
följande: 

”1. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från 
ekonomienheten innan beslut fattas om åtgärder på längre sikt. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från barn- och 
utbildningsnämnden, avseende skolans placering och storlek innan beslut 
fattas om åtgärder på längre sikt. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa hur de praktiska 
delarna ska lösas avseende bl.a. skolbespisningen vid en rivning. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beställa en extern 
kostnadsberäkning för de åtgärder som föreslås i Relitas rapport.” 

Leif Zetterberg (C) och Christian Nordberg (MP) yrkar avslag till Owe 
Fröjds (Båp) tilläggsyrkande nr 4. 

Agneta Hägglund (S) och Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till Owe 
Fröjds (Båp) tilläggsyrkande nr 4. 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
nämligen tekniska utskottets förslag och Michael Rubbestads (SD) yrkande. 
Därutöver föreligger fyra tilläggsyrkanden från Owe Fröjd (Båp).  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag 
eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Michael Rubbestads (SD) yrkande.  
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Ordförande frågar därefter, var och en för sig, om kommunstyrelsen bifaller 
Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkanden och finner att tilläggsyrkanden 1-3 
vinner bifall medan yrkande 4 avslås. 

Omröstning begärs avseende tilläggsyrkande nr 4.   

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
tilläggsyrkande nr 4 och Nej-röst för avslag till detsamma. 

Ja-röst avges av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Leif Lindqvist (V), Michael 
Rubbestad (SD) och Owe Fröjd (Båp). 

Nej-röst avges av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP) och Tommy 
Rosenkvist (M). 

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Därmed bifaller 
kommunstyrelsen tilläggsyrkande nr 4.    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektören 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Tekniska chefen 
Ekonomichefen 
Fastighetsenheten 
Upphandlingsenheten 
Kostenheten 
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§ 128 Dnr 62717  

Övriga frågor/ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
På Owe Fröjds (Båp) inrådan informerar Håkan Welin (L) om nuvarande 
läge i Håbo Marknads AB gällande misstroendeförklaring och rekrytering 
av VD. 

Vid sammanträde med styrelsen för Håbo Marknads AB 2016-06-22 
förklarade en majoritet av styrelsen sitt mistroende mot styrelsens 
ordförande Håkan Welin (L). 

Vad gäller rekrytering av VD så har en arbetsgrupp inrättats för att ta fram 
ett nytt avtalsförslag, något som nu har slutförts. Kandidaten till posten har 
underrättats om det nya förslaget. Inget beslut är ännu fattat.   

______________ 
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