
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-04-02 1 (14) 
Tekniska nämnden 
 
 
 
Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.50 
 
Beslutande 
Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA) ordförande 
 Tommy Brandt (S)  
 Gunnar Östberg (KOSA)  
 Per Karlsson (C)  
 Bo Jönebratt (FP)  
 
Tjänstgörande ersättare Petter Börjesson (MP) tjänstgörande för Bengt Andersson (S) 
 Peter Vogt (M) tjänstgörande för Erik Bergman (M) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Göran Westling (KOSA) 
 Håkan Forslind (C) 
 
Tjänstemän Mats Fogelström, tf förvaltningschef 
 Marcus Lindahl, markingenjör 
 Kent Mattsson, fastighetsingenjör 
 
Justering 
Justerare Bo Jönebratt (FP) 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-04-15, kl. 10.00 
 
Justerade paragrafer §§ 2-12 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________   
 Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande  ____________________________   
 Lars-Erik Granholm (KOSA)  
 
Justerare  ____________________________   
 Bo Jönebratt (FP)  
 
 

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

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-04-02 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-04-15 Datum då anslaget tas ned 2015-05-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Anna-Lena Palmér 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 2 
 
 Dnr 2015:19/43 

Tn § 2 
 
Medborgarförslag om att sänka den tillåtna hastigheten och 
förbjuda stora fritidsbåtar under kräftfiskedagarna och -nätterna 
på Österdalälven 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Lennart Finn, till kommunfullmäktige föreslås 
att sänka hastigheten i Österdalälven under kräftfiskeperioden samt förbjuda 
stora fritidsbåtar under samma period. Då det är Länsstyrelsen som prövar 
sjötrafiksföreskrifter rekommenderas förslagsställaren att ta kontakt med 
länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-03-19, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 140922 § 136, dnr Ks 2014:661/43. 
Medborgarförslag, 2014-08-11, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 3 
 
 Dnr 2015:20/31 

Tn § 3 
 
Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt bygga en 
cykel-moped parkering i anslutning till busshållplats vid E-16 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Bifalla motionen. 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen  

1. Föra ärendet till budgetberedning 2016. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) att 
Gagnefs kommun renoverar skolvägen från KM Matssons väg vid före detta 
Sjöbergs affär in till den nya parkeringen vid skolan. Det föreslås även att det 
byggs en cykel- och mopedparkering i anslutning till busshållplatsen vid E16.  
 
Skolvägen är gammal, uttjänt och inte dimensionerad för dagens trafikmängd 
och tunga fordon. Vid en okulär besiktning ser man att det finns både 
bärighetsrelaterade problem och tjälskador. Beläggningen är på sina håll helt 
eller delvis krackelerad. Vägen byggdes i början av sjuttiotalet i samband 
med Mockfjärdsskolans uppförande. För att klara belastningen från tunga 
fordon (bussar, pelletsleveranser mm.) och rådande klimat behöver skolvägen 
förstärkas och helt eller delvis byggas om. En enklare geoteknisk 
undersökning bör göras innan förslag på konstruktionslösning föreslås. 
 
Vid busshållplatsen finns ingen parkering att ställa cyklar och mopeder på för 
de som pendlar till och från jobb/skola etc. En cykel- och mopedparkering 
placeras antingen på befintlig parkering vid början av Nordanbyvägen, cirka 
100 meter från busshållplatsen, eller i anslutning till gångvägen som går från 
skolvägen till busshållplatsen. Förslagsvis förses blivande parkering med ett 
skärmtak. Då grönytorna bredvid skolvägen och befintlig parkering är ritade 
som grönområden i detaljplanen måste frågan avgöras i samråd med 
stadsarkitekten. 
 
Kostnad 
Kostnad för ovanstående åtgärder uppskattas till 3-3,5 miljoner kronor. 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 4 
 
  

Tn § 3 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2014-04-14, två sidor. 
Protokollsutdrag, Kf 130610 § 81, dnr Ks 2013:484/31. 
Motion, 2013-06-10, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 5 
 
 Dnr 2015:21/29 

Tn § 4 
 
Korttids boende och fritidsverksamhet inom LSS 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anslå 1,3 Mkr, inkl. moms, för att åtgärda de av Räddningstjänsten 
Dala Mitt (RDM) ställda brandkraven på byggnaden. 

 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har ställt nya krav på brandskyddet av 
byggnaden där LSS driver verksamhet under namnet Jollen och Båten i Mockfjärd. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
År 2009 söktes byggnadslov för denna verksamhet. Byggnadslovet beviljades, 
men inget startbesked lämnades, ej heller något besked om att färdigställande 
har lämnats in. Detta innebar att byggnadslovet förföll. Vid en brandsyn från 
RDM upptäcktes att något tillstånd (byggnadslov) för verksamheten inte fanns 
samt att brandskyddet inte var tillräckligt. 
 
Ett nytt byggnadslov lämnades därför in och då kom dagens krav på brandskydd, 
vilket innebär en omfattande ombyggnation, installation av boendesprinkler, 
brandavskiljning av rum, fler utrymningsvägar samt ombyggnad av ventilationen. 
 
Motivering till beslut 
Om inte ställda brandkrav på byggnaden skyndsamt åtgärdas, så avser RDM 
att stänga verksamheten. 
  
Finansiering 
Tekniska förvaltningen måste erhålla ett extraanslag för att kunna finansiera 
erforderliga åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-03-13, en sida. 
Båten/Jollen Mockfjärd, Kostnadskalkyl ombyggnad, en sida. 
Dagcentral Heden, ritning, en sida. 
Brandskyddsbeskrivning, Båten, Behovsprövat boende för barn med 
funktionshinder, 2014-11-11, 15 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 6 
 
 Dnr 2015:9/00 

Tn § 5 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 
innehållande: 
• Ett möte har hållits gällande möjligheten att finna externa 

intressenter/finansiärer avseende nyproduktion i kommunen. 
• Färdigställande av nya förskolan i Djurås. Tidplan håller. 
• Projekt Styr-El. Krissituationer. Samtliga 15 kommuner i Dalarna ingår. 

Energimyndigheten, kraftbolagen. 
• Utbilda POSOM gruppen i maj (5 personer) Räddningsskolan i Revinge 

(Skåne) 3 dagar. 
• Uppdatering av passagesystemet. 
• Anpassning till produktionskök i Djurmo Skola. 
• Garantibesiktning Mockfjärdsskolan. 
• Uppstart gällande underhåll och investeringar 2015. 
• Jordning av gatubelysning slutförd. 
• 3 st fastigheter för småhusbebyggelse sålda. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2015-04-02, en sida. 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 7 
 
 Dnr, se lista 

Tn § 6 
 
Tekniska nämndens ärendebalanslista 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 
tekniska nämndens ärendebalanslista. 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har gått igenom tekniska nämndens ärendebalanslista 
inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda och kan därmed 
avslutas: 
 

Datum / § Ärenderubrik Kommentar 
Ks 141209 § 291 
Ks 2014:1035/29 

Behovsutredning avseende 
lokaler för pedagogiskt 
ändamål i Mockfjärd 

Barn- och 
utbildningsnämnden är 
huvudansvarig för ärendet. 

Ks 141209 § 307 
Ks 2014:1055/29 

Utökat behov av lokaler 
för ensamkommande barn 

Socialnämnden är 
huvudansvarig för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-03-25 en sida. 
Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2015-03-23, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tn sekreterare 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 8 
 
 Dnr 2015:22/04 

Tn § 7 
 
Ekonomisk rapport 2015-02-28 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Ekonomisk rapport 2015-02-28 Samhällsbyggnadssektionen 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska rapporten visar på ett utfall som är 1 320 tkr bättre än 
periodens budget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-03-24, en sida. 
Ekonomisk rapport 2015-02-28 Samhällsbyggnadssektionen, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 9 
 
 Dnr 2015:23/81 

Tn § 8 
 
Offentliga badplatser i Gagnefs kommun 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Att anta en prioriteringslista om 7 stycken bad enligt följande: 
 • Nässjön 
 • Flosjön 
 • Hemtjärn 
 • Högbergsdammen 
 • Mojesjön 
 • Norra Tansen 
 • Älvsjön 

2. Att på dessa ovanstående badplatser teckna ett avtal med frivillig 
förening som tar på sig delar av skötseln. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslaget är att anta en prioriteringslista om sju stycken bad enligt följande; 
Nässjön, Flosjön, Hemtjärn, Högbergsdammen, Mojesjön, Norra Tansen 
och Älvsjön. Samt att på dessa badplatser teckna ett avtal med frivillig 
förening som tar på sig delar av skötseln. 
 
Idag underhåller kommunen totalt 17 badplatser. På 12 av dessa finns det 
avtal med olika föreningar som tecknades under 2004. Dock är det några av 
dessa föreningar som inte är aktiva idag och vissa har inte skött det åtagande 
som de åtagit sig. Någon ändring angående skötsel år 2015 kommer inte att 
ske, eftersom avtalen ej är uppsagda. 
 
Kostnaden för kommunen att driva badplatserna idag är cirka 15 000 kronor 
per badplats. Dock har detta inte getts utrymme i budget vilket gör att 
underhållet är eftersatt. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att de bad som inte är prioriterade men där en 
aktiv förening finns, överlämnas i befintligt skick avseende bryggor och 
räddningsredskap. Kommunen kan dock bistå med dykning i en 
övergångsperiod. De föreningar som tar över en badplats har också möjlighet 
att söka föreningsbidrag som alla andra aktiva föreningar i kommunen. 
 
 

forts. 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 10 
 
  

Tn § 8 forts. 
 
När frågan om vilka badplatser kommunen ska vara med och stödja är 
klarlagd ska även frågan om vilket/vilka bad som ska handikappanpassas tas 
upp då målet är att det ska finnas åtminstone ett anpassat bad i kommunen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Karlsson (C): Bordlägga ärendet. 
Bo Jönebratt (FP): Bordlägga ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Per Karlsson (C) förslag om bordläggning mot avslag 
och finner att tekniska nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Per Karlsson (C) och Bo Jönebratt (FP) till förmån 
för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2015-03-12, två sidor. 
Överenskommelse gällande skötsel av badplatser, två sidor. 
Protokollsutdrag, Tu 150205 § 2, dnr Ks 2013:458/81. 
Protokollsutdrag, Ks 140408 § 57, dnr Ks 2013:458/81. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 131119 § 282, dnr 2013:458/81 
Au 130528 § 114, dnr 2013:458/81 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 11 
 
 Dnr 2015:14/25 2015:31/25 

Tn § 9 
 
Försäljning av del av fastigheten Björbo 26:12 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Avslå ansökan om att få köpa del av fastigheten Björbo 26:12. 
 
Ärendebeskrivning 
En granne till Björbo 26:12 har inkommit med ett önskemål om att få köpa 
den del av fastigheten som gränsar till hans fastighet. Då det aktuella området 
idag är utlagd som mark för allmänt ändamål, går det inte att sälja marken 
utan att planen är ändrad. Sökande har varit i kontakt med kommunens 
stadsarkitekt som sagt att det är möjligt att genomföra en planändring till en 
kostnad för 30 000 kronor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Karlsson (C): Avslå ansökan med hänvisning till tidigare 
ställningstagande av miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Per Karlsson (C) förslag och finner 
att tekniska nämnden bifaller Per Karlsson (C) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2015-02-16, en sida. 
Förfrågan om att köpa fastigheten Björbo 26:12, dnr Ks 2015:106/20, 
2015-02-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 12 
 
 Dnr 2015:24/25 

Tn § 10 
 
Försäljning av marken vid Djurmo IP 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Sälja del av fastigheten Djurmo 1:11 om cirka 1,9 ha, för 85 500 kronor 
till Djurmo Sifferbo IF. 

 
Ärendebeskrivning 
Djurmo Sifferbo IF som idag äger byggnaderna och själva anläggningen som 
utgör Djurmo IP, vill utveckla sin verksamhet och anläggningen. De söker 
därför ekonomiskt stöd från fonder utifrån. För att erhålla ekonomiskt stöd 
måste de ha långsiktig förfogande över anläggningen. Detta kan uppnås 
antingen genom ett längre arrendekontrakt alternativt att de köper marken som 
i aktuell plan för området utgörs av idrottsplats. De har därför kommit in med 
en förfrågan via kommunens föreningskonsulent om att få förvärva marken. 
 
1996 köpte Gagnefs orienteringsklubb det markområde vid högbergsdammen 
där de har sin klubbstuga från kommunen för ett markpris om cirka 4,5 kr/kvm. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår därför att Djurmo Sifferbo IF får köpa 
aktuellt område för 85 500 kronor vilket motsvarar det pris som Gagnefs 
orienteringsklubb fick betala för likvärdig mark. Djurmo Sifferbo IF får som 
köpare sedan stå för lantmäterikostnader samt lagfartskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2014-11-06, en sida. 
Karta, Djurmo IP, 2014-11-06, en sida. 
Djurmo Sifferbo IF, Förfrågan om fastighetsförvärv, 2015-02-16, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen 
Djurmo Sifferbo IF 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 13 
 
   

Tn § 11 
 
Tekniska nämndens sammanträdestider 2015 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Fastställa tekniska nämndens sammanträdestider för 2015 
enligt följande: 

 21 maj 
 11 juni 
 24 september 
 22 oktober 
 26 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Tu 150305 § 7. 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-02-09, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningen 
Tn sekreterare 
Ekonomi 
Kommunsekreterare 
Assistent, E.P. 
Arkivföreståndare 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2015-04-02 14 
 
 Dnr, se rapportlista 

Tn § 12 
 
Rapporter 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter 
1. Reglemente för tekniska nämnden 

Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 150305 § 5, en sida. 
Reglemente för tekniska nämnden, sex sidor. 

Dnr: 2014:991/00 
 
2. Budgetdirektiv 2016 – driftbudget 

Underlag 
Budgetdirektiv 2016 – driftbudget, två sidor. 

Dnr: 2015:7/04 
 
3. Behovsbeskrivning 2016 för Tekniska förvaltningen 

Underlag 
Behovsbeskrivning 2016 för Tekniska förvaltningen, fyra sidor. 

Dnr: 2015:7/04 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, tekniska förvaltningen, 2015-03-25, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Tn sekreterare 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 


