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Justerare      
      
      
      
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:45 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Fredrik Jarl (C), ordförande 
Erik Warg (C) 
Irené Homman (S) 
Tomas Fredén (S) 
Daniel Bergman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Anders Bengtsson (KD) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Christer Iversen (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Johan Elfsberg (C) tjänstgörande för Kerstin Stenqvist (C) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef, §20 
Andreas Håll, enhetschef fastighet, §20 
Erika Persson, sekreterare 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Anders Bengtsson (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-03-05, kl. 15:20 §20-§21 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Helene Jarefors  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Fredrik Jarl (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Anders Bengtsson (KD)  
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2019-03-05 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§20-§21 2019-03-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-03-28 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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§ 20 
Investering i skollokaler gällande Djurmo skola (KS/2019:77) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra renovering och 

tillbyggnad av Djurmo skola i enlighet med alternativ 3. 
2. Utöka investeringsbudgeten med 25 Mkr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
En utredning om lokalförsörjningsbehovet inom skola/förskola har påbörjats. 
Utredningen är påkallad av det stora behov av renovering, ombyggnad och 
tillbyggnad som gäller för flera av kommunens skolor och förskolor. 
 
Djurmoskolan drabbades av flera vattenskador under år 2018. Detta 
tillsammans med andra faktorer har gjort att det är nödvändigt bryta loss 
frågan från den samlade utredningen och behandla den separat och i högt 
tempo. 
 
Tre olika alternativa lösningar finns på Djurmoskolans behov. Behovsanalys 
ingår liksom grundförutsättningar i övrigt och konsekvensanalyser och 
ekonomisk bedömning. 
 
Finansiering 
Finansiering sker genom upptagande av lån. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jarl (C): Bifall till liggande förslag. 
Jan Wiklund (M): Bifall till liggande förslag. 
Tomas Fredén (S): Bifall till liggande förslag. 
Christer Iversen (L): Bifall till förslaget att genomföra om och tillbyggnad 
enligt alternativ 3, men att utöka investeringsbudgeten med 22,2 Mkr. 
Irené Homman (S): Bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 1, 
vilket är liggande förslag om att genomföra om- och tillbyggnad av 
Djurmo skola i enlighet med alternativ 3, och att det finns två förslag till 
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beslut om utökning av investeringsbudgeten, liggande förslag om 25 Mkr 
och Christer Iversens (L) förslag om 22,2 Mkr.  
 
Ordföranden ställer liggande förslag på beslutspunkt 1 mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer liggande förslag på beslutspunkt 2 mot Christer Iversen (L) 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-25, en sida. 
Renovering och om tillbyggnad av Djurmoskolan, barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2019-02-27, två sidor. 
Tekniskt utlåtande i samband med investeringar i Djurmoskolan, 
kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-26, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
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§ 21 
Ny tjänstepersonsorganisation för kommunstyrelsen (KS/2019:30) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa ny tjänstepersonsorganisation för kommunstyrelsen. 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2018-11-08 att den 
politiska organisationen förändras genom att tekniska nämnden upphör samt 
att den tekniska verksamheten flyttas över i sin helhet till kommunstyrelsen 
och kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Dessförinnan hade kommunstyrelsen vid sammanträde 2018-11-08 beslutat att: 
• Uppdra till kommunchefen att utreda ny tjänstemannaorganisation för 

kommunstyrelseförvaltningen där tekniska förvaltningen och de delar 
inom miljö- och byggnadsnämnden som berör strategiska miljö- och 
planfrågor ingår. 

• I utredningen ingår översyn och revidering avseende reglementen och 
delegationsordning för berörda nämnder. 

• Utredningen, beredning och förhandling avseende ny föreslagen 
organisation ska vara klart inför kommunstyrelsen i februari 2019 och 
kommunfullmäktige den 11 mars 2019. 

 
Nytt förslag till organisation har framtagits. Riskbedömningar samt 
förhandling enligt MBL§11 är genomförda. 
 
Reviderat reglemente samt delegationsordning behandlas separat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-25, en sida. 
Förslag till ny förvaltningsorganisation för kommunstyrelseförvaltningen, 
åtta sidor. 
Riskbedömning och handlingsplan, fyra sidor. 
Förhandling enligt 11 § MBL gällande ny förvaltningsorganisation inom 
kommunstyrelsen, 2019-02-22, två sidor. 
 
 
 
 


