
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Adam 
Reuterskiöld (M)

Frågor med anledning av den nu ettåriga korrespondens som skett från 
kommunmedborgare till, tekniska nämndens ordförande, tjänstemän och 
Adam Reuterskiöld som Kommunalråd – Gällande stängning av Munsö 
skolas bastu och Uppgårdsskolans bastu.
 

Bakgrund till interpellationen.

Öpartiet har tagit del av all den korrespondens som förekommit från kommunmedborgare till 
kommunens tjänstemän, tekniska nämndens ordförande och Kommunalrådet Adam 
Reuterskiöld gällande stängning av Munsöskolas bastu samt Uppgårdskolans bastu. 
Av korrespondensen framgår att det inte getts något riktigt svar. De svar som har lämnats har 
varierat mellan obefintliga, obegripliga och motsägelsefulla. Öpartiet har även lyft frågan om 
den bakomliggande orsaken av stängningen i tekniska nämnden, utan att få något riktigt svar. 
Av korrespondens underlag framgår att kommunen låter försäkringsbolaget klä skott för 
stängningen, trots att det uppenbart är ett beslut som inte alls kommer från försäkringsbolaget 
utan från kommunen. Det finns dessutom inget protokoll från något möte där ett sådant beslut 
tagits, och det finns heller ingen dokumentation på beslutsunderlaget. Kort sagt vet man inte 
vem som tog beslutet, varför beslutet togs, och på vilka grunder. Som beslutsunderlag 
hänvisas det till sunt förnuft. I dessa fall bör det också nämnas att bastuana innan stängning är
dyrt nyrenoverade för miljonbelopp enligt uppgift.

Fråga 1
Det finns inget protokoll eller dokumentation från något möte. Vem tog beslutet?

Fråga 2 
Varför togs beslutet? Och på vilken saklig grund?

Fråga 3
Eftersom det i korrespondens hänvisas till att det är försäkringsbolaget som krävt att de ska 
stängas, och det verkar som att det handlar om en förhöjd självrisk kostnad.
Hur mycket ökas självrisken?



Fråga 4
Vad ska man göra med utrymmena; låta dem stå tomma och dra energikostnader eller bygga 
om dem?

Fråga 5
Hur mycket pengar sparar kommunen eventuellt, eller vad kostar det att bygga om bastuutrymmena 
till något användbart?

Fråga 6
Vad är de faktiska kostnaderna för att öppna dessa två bastun?
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