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Plats och tid 

Tekniska kontoret Djurås, kl. 08:00-09:30 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande 

Sven-Inge Persson (S) 

Gunnar Östberg (KOSA) 

Fredrik Andersson (C) 

Bo Jönebratt (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Bengt Andersson (S) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Tommy Sandberg, kommunchef 

Andreas Håll, enhetschef fastighet 

Anna-Lena Palmér, kommunsekreterare 
 

Justering 

Justerare 

Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-09-18, kl. 10:00 §30-§31 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ulrika Gradén  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Bo Jönebratt (L)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2018-09-18 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§30-§31 2018-09-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-10-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ulrika Gradén 
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§ 30 

Begäran om utökad investeringsram för ombyggnation av nya 

kommunförrådet (TN/2015:170) 

 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Utöka investeringsramen för ombyggnationen av nya kommunförrådet 

med 3,5 miljoner kronor.  

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har 2017 beviljats budget på 9 300 000 mkr för 

ombyggnation av nya kommunförrådet (Djurås 3:66). 2017 användes 

523 000 kr för ombyggnation av omklädningsrum. 2018 har hittills  

528 500 kr använts för ombyggnation av omklädningsrum, anpassningar, 

samt projektering och framtagande av upphandlingsdokument. 

Projekteringen visade ett mer omfattande behov av ombyggnation än den 

kalkyl som låg till grund för den ursprungliga budgeten gällande brand-, 

ljud-, och arbetsmiljökrav, vilket också visar sig i de anbud som 

inkommit för ombyggnationen. 

 

Finansiering 

Från ursprunglig budget på 9 300 000 kr finns upparbetade kostnader på 

1 051 000 mkr. Inkommit anbud är justerat till 10 917 000 mkr. Därtill 

uppskattas ändring och tilläggsarbeten att uppgå till 5-10 % av 

anbudssumman. 

 

Ursprungsbudget 2017  9 300,00 

Upparbetade utgifter (17-18)  1 051,00 

Återstående medel  8 249,00 

    

Tilläggsäskning 

ombyggnation  

3 500,00 

    

Budget för återstående arbete  11 749,00 

Budget för hela projektet  12 800,00 

 

Detta ger en total byggkostnad på cirka 12,8 mkr. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-09-17, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 170615 § 73 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 31 

Begäran om utökad investeringsram för inköp av moduler till skola och 

förskola (TN/2018:166) 

 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Utöka investeringsramen med 7 miljoner kronor för inköp av moduler 

till skola och förskola. 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo skola har drabbats av en omfattande vattenskada som berör 

verksamheten på mellanstadiet. Delar av skolan behöver därför omgående 

utrymmas i tillfälliga lokaler. Vidare saknas det just nu, i kommunen,  

15 förskoleplatser och ytterligare cirka 40 platser till vårterminen 2019.  

Utöver det finns kommande behov av om- och utbyggnationer på 

Djuråsskolan och Kyrkskolan. Tas beslut om detta behöver även delar av 

dessa skolor utrymmas under byggnadstiden. Förslaget från tekniska 

nämnden är att köpa in begagnade moduler i en volym som täcker både 

behovet för Djurmo skola och behovet av förskoleplatser i nuläget. 

Modulerna är flyttbara och kan därför eventuellt etableras i båda Djurås och 

Kyrkbyn då denna volym av moduler, till viss del, täcker behoven vid en 

eventuell ombyggnation på Djuråsskolan och Kyrkskolan. Modulerna kan 

sedan avyttras när behovet inte längre finns. 

 

Finansiering 

Inköp moduler ca 3-5 000/ kvm 5 000 000 

Frakt, etablering, anpassning 2 000 000 

 

Begagnade moduler kan anskaffas till en budget på cirka 3-5 000 kr/kvm. 

Beräknade behovet är i dagsläget cirka 1000 kvm. Skola +förskola 

Därtill kommer kostnader för transporter, etablering och anpassning.  

Det ger en utgift på cirka 7 mkr. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-09-17, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 


