
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-06-02

Jävsnämnden

Plats och tid Rum Insjön, 09.00-10.00
Beslutande Ledamöter

Karin Nyström (S)
Beth Holzmann (S)
Bertil Andersson (C) 
Pär Andersson (KD)

Tjänstgörande ersättare
Lena Ihlar (V) ersätter Per Daniels (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän
Räddningschef, Krister Ejeros
Fritidschef, Torkel Holst
Nämndsekreterare, Jenny Sarén 

Övriga

Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdag den 7 juni 2017, klockan 15.

Underskrifter
Paragrafer 7-7

Ordförande
Karin Nyström (S)

Justerare
Bertil Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-06-02

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-08 Datum då anslaget tas ned 2017-06-29

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Jenny Sarén 
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Ärendelista

§ 7 Sprinklersystem
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§ 7 Dnr 2017/5

Sprinklersystem

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelning i Leksands kommun är huvudman för kommunens verkstad 
och förråd. Efter brandskyddskontroll 2013-10-12 fick fritidsavdelningen ett 
föreläggande om ett förstärkt brandskydd för aktuella fastigheter (bilaga 1).

Räddningstjänsten och fritidsavdelningen beslutade att införa ett 
vattensprinklersystem. Det bedömdes att detta var det mest praktiska och 
ekonomiskt bästa alternativet för att förstärka brandskyddet (krav OH2).

Efter installation av vattensprinklersystemet, som ägde rum 2016, visade 
slutbesiktningen att varken vattenflöde och vattentryck till verkstad och 
förråd uppfyllde en OH2-anlänggnings krav (bilaga 2).

Området bredvid verkstad och förråd, som ligger på Limhagens 
industriområde, är i en framtid tänkt som eventuellt industriområde. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Vattentryckets och vattenflödets kapacitet måste ökas för att det nya 
vattensprinklersystemet ska få tillräcklig kapacitet för att uppnå godkänd 
nivå. 

Detta kan göras på två olika sätt, dels genom att bygga en tank som förser 
vattensprinklersystemet med tillräcklig kapacitet. Det andra alternativet är att 
förstärka det kommunala vattenflödet.

Med tanke på tilltänkt utbyggnad av villor, flerfamiljshus och förskola vid 
norra Kärringberget Noret 2:27 (bilaga 3) borde denna fråga finnas med i 
planarbetet gällande vattentillförsel till Limhagens industiområde.

Sektorn bedömer att det bästa alternativet är att förstärka det kommunala 
vattenflödet till hela Limhagens industriområde. Detta gör att man både 
säkerställer att eventuella framtida etableringar av industriverksamhet och att 
kommunens förråd- och verkstads vattensprinklersystem får den 
vattentillförsel som krävs. 

Fritidsavdelningen bedömer att den bästa långsiktiga ekonomiska lösningen 
för Leksands kommun är koppla ihop Limhagens industriområde med 
befintligt VA-system med anslutning från Kärringberget. 
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Att bygga en tank är en billigare lösning som endast tillgodoser att 
vattensprinklersystemet till förrådet och verkstaden får tillräcklig kapacitet. 

Kontakt har tagits med Leksand Vatten AB som i dagsläget inte har för 
avsikt att stärka upp vattenförsörjningen till området.

Jävsnämndens beslut
1. Hos kommunstyrelsen kräva att kontakter tas med Leksand Vatten 

AB för att utreda hur vattenförsörjningen ska lösas.

2. Kontakt ska tas senast 30 juni 2017. 

3. En lösning för problemet ska presenteras till jävsnämnden senast den 
21 september 2017

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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