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Tekniska nämnden 
 

 

 

Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.15 
  

Beslutande 

Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf.  

 Sven-Inge Persson (S)  

 Gunnar Östberg (KOSA)  

 Per Karlsson (C)  

 Erik Bergman (M)  

 Bo Jönebratt (FP)  
 

Tjänstgörande ersättare Maria Alfredsson (MP) tjänstgörande för Bengt Andersson (S)  
  

Övriga närvarande 

Ersättare Göran Westling (KOSA) 
 

Tjänstemän Petter Börjesson, tf förvaltningschef/fastighetschef  

 Kent Mattsson, fastighetsingenjör 

 Erik Mååg, ekonom 
  

 

 

Justering 

Justerare Bo Jönebratt (FP)  
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-09-28, kl. 14:15 
 

Justerade paragrafer §§ 35-47 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Tuula Lindroth  

 
Ordförande  ____________________________   

 Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 
Justerare  ____________________________   

 Bo Jönebratt (FP) 
 

 

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

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-09-24 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-28 Datum då anslaget tas ned 2015-10-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Tuula Lindroth 
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 Dnr 2015:180/31 

Tn § 35  

 

Motion om vägskyltning vid E 16 och väg 583 
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslås det en komplettering av skyltar 

för vägvisning till geografiska mål vid cirkulationsplatserna E16/RV70 i 

Djurås och E16/länsväg 583 i Mellsta. I Djurås efterfrågas vägvisning mot 

Mockfjärd och Dala-Floda, vid cirkulationsplatsen i Mellsta vägvisning mot 

Mockfjärd. 

 

Motivering till beslut 

Det vägvisningssystem som tillämpas på allmänna vägar bygger på den så 

kallade ”fjärortsprincipen”. Detta innebär att vägvisning sker normalt till 

vägens änd-punkt, detta vägvisningsmål är vägens fjärrort. Till fjärrorten 

kan sedan knut-punkter adderas, som normalt är större orter längs vägen, 

eller där andra viktiga vägar ansluter. Därefter anges också närorter, närorter 

är den närmaste ort av betydelse.  

 

Längs E16 anses både Mockfjärd och Dala-Floda vara närorter då de inte är 

vägens ändpunkt.  

 

Vid cirkulationsplatsen i Mellsta så skyltas inte Mockfjärd som ett 

geografiskt mål. De trafikanter som följer vägvisningsskyltar bör åka längs 

E16 till Mockfjärd då vägen är bättre väg ur trafiksäkerhets- och 

framkomlighetssynpunkt. Ett resultat av en sådan skyltning kan också 

innebära ökad trafik på väg 583. Väg 583 är smal och slingrar sig genom 

byar, vägen är främst till för de som bor längs vägen och ska inte fungera 

som en genomfartsväg. 

  

I samband med att RV 71 blev E16 så gjorde Trafikverket en översyn av 

vägskyltningen längs sträckorna enligt föreskriften vägvisningsplan för 

Sverige. Detta resulterade i den skyltning som finns idag. 

 

 

 

     forts. 
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Tn § 35 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-16, en sida. 

Protokollsutdrag Kf 140616 § 112, dnr 2014:505/31, en sida. 

Motion 2014-05-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr 2015:179/33 

Tn § 36 

 

Motion om lekplatser i Gagnef 
 

Tekniska nämndens beslut  

1. Återremittera ärendet till tekniska förvaltningen. 

 

Motivering till återremiss 

Invänta besiktningsrapporterna på lekplatserna som ska inkomma från 

konsulten. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ari Vähäjylkkä att:  

• Kommunen avsätter 300 000 kr per år från investeringsbudgeten 2015, 

2016 och 2017. Varje år ska pengar användas för uppröstning av en 

lekplats. 

• Intresseföreningar kan söka ett extra årligt bidrag på 10 000 – 20 000 kr 

som ska användas till lekplatser. 

• Anställa sommarjobbare att underhålla lekplatser åt föreningarna. 

• Kommunen ger ett extra stöd åt Bäsna på 100 000 kr för underhåll och 

upprustning av lekplatsen. 

 

Ärendets beredning 

I Gagnefs kommun finns det 55 stycken allmänna lekplatser som sköts av 

föreningar. Standarden på lekplatserna varierar från mycket fina till väldigt 

slitna och tillsynes ej använda på många år. Med dagens krav på säkerheten 

på en lekplats krävs det mycket resurser i form av tid och pengar, vilket kan 

vara svårt för en förening att uppnå. Två stycken föreningar (Mockfjärd och 

Sifferbo vägförening) har sagt upp sina avtal, av just den anledningen. 

Kommunen tillhandahåller material och föreningarna ska sköta den dagliga 

tillsynen samt att utföra de arbeten som tillkommer vid underhåll av 

lekplatsen. De föreningar som tecknat skötselavtal med kommunen får 

årligen 1000 kronor per lekplats i bidrag för underhåll.  

 

Tekniska förvaltningen har under 2015 låtit en konsult utföra besiktningar 

av samtliga lekplatser i kommunen både allmänna och de som finns på 

 

     forts. 
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Tn § 36 forts. 

 

skolor och förskolor. Protokoll väntas komma in under oktober. Innan något 

beslut tas gällande investeringar och utökade bidrag så bör man först se över 

hela situationen för de allmänna lekplatserna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Alfredsson (MP): Återremiss för att invänta besiktningsrapporterna 

på lekplatserna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Maria Alfredsson (MP) förslag och 

finner att tekniska nämnden bifaller Maria Alfredssons förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-17, en sida. 

Protokollsutdrag Kf 140922 § 138, dnr 2014:783/33, en sida. 

Motion 2014-09-10, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 
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 Dnr 2015:9/00 

Tn § 37 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Fastighetsavdelningen 

• Gata- & Mark 

• Beredskap -& säkerhet 

• Övrigt 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2015-09-24, tre sidor. 
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 Dnr, se lista  

Tn § 38 

 

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 

Kf 130610 § 81 

Tn 2015:20/31 

Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt 

bygga en cykel-moped parkering i anslutning till 

busshållplats vid E-16 

Kf 140616 § 105 

Tn 2015:64/31 

Motion om vägbelysning 

Kf 140922 § 136 

Tn 2015:19/43 

 

Medborgarförslag om att sänka den tillåtna 

hastigheten och förbjuda stora fritidsbåtar under 

kräftfiskedagarna och -nätterna på Österdalälven 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-17, en sida. 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2015-09-17, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
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 Dnr 2015:22/04 

Tn § 39 

 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Tekniska nämnden till 

handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för maj visar på ett utfall som är 1 066 tkr sämre än årets budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2015-09-23, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Tekniska nämnden. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi + handling 

Förvaltningschef + handling 
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 Dnr 2015:22/04 

Tn § 40 

 

Uppdra till alla nämnder att redovisa åtgärder för att nå en 
budget i balans 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta sparförslag för att få 

budgeten i balans. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter Budgetuppföljningsprognosen 2015-05-31 har kommunstyrelsen uppdragit 

åt alla nämnder att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans. Ks § 136. 

Tekniska nämnden beräknas överstiga budget för helåret med 1 066 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-09-24, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Tekniska nämnden, två sidor. 

Ks 150616 § 136, dnr 2015:241/04, två sidor 

Prognos 2015-05-31 Kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomi + handling 

Förvaltningschef + handling 
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 Dnr 2015:103/34 

Tn § 41 

 

Samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning av 
riskhanteringsplan för Vansbro tätort 2015–2011 – enligt 
förordningen om översvämningsrisker 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Gagnefs kommun har ingen erinran om riskhanteringsplan för hantering 

av översvämningsrisker i Vansbro tätort och till planen tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har mottagit Remiss Riskhanteringsplan för hantering av 

översvämningsrisker i Vansbro tätort och till planen tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Avsändare Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

Inom ramen för arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) har Länsstyrelsen Dalarna upprättat en riskhanteringsplan för 

Vansbro tätort  

 

Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för 

att människors hälsa, miljö, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas 

av följd av översvämning. 

 

Gagnefs kommun har inte några synpunkter på framtaget samrådsunderlag.  

Miljöbeskrivning av riskhanteringsplan för Vansbro tätort 2015-2011-enligt 

förordning om översvämningsrisker 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-10, en sida. 

Remiss Riskahanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i 

Vansbro tätort och till planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

2015-06-15, 62 sidor. 

Komplettering karta 2015-09-18, utbredningen av högsta klimatanpassade 

200-årsflödet, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen Dalarna 

Tekniska förvaltningen 

Beredskapssamordnare 
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 Dnr 2015:104/34 

Tn § 42 

 

Samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning av 
riskhanteringsplan för Malungs tätort 2015–2011 – enligt 
förordningen om översvämningsrisker 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Gagnefs kommun har ingen erinran om riskhanteringsplan för hantering 

av översvämningsrisker i Malungs tätort och till planen tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har mottagit Remiss Riskhanteringsplan för hantering av 

översvämningsrisker i Malungs tätort och till planen tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Avsändare Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

Inom ramen för arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) har Länsstyrelsen Dalarna upprättat en riskhanteringsplan för 

Vansbro tätort  

 

Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för 

att människors hälsa, miljö, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas 

av följd av översvämning. 

 

Gagnefs kommun har inte några synpunkter på framtaget samrådsunderlag.  

Miljöbeskrivning av riskhanteringsplan för Malungs tätort 2015-2011-enligt 

förordning om översvämningsrisker 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-10, en sida 

Remiss Riskahanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i 

Malungs tätort och till planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

2015-06-15, 60 sidor. 

Komplettering karta 2015-09-18, utbredningen av högsta klimatanpassade 

200-årsflödet, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen Dalarna 

Tekniska förvaltningen 

Beredskapssamordnare 
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 Dnr 2015:81/29 

Tn § 43 

 

Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Enligt Bun 2015:17/29, 150520 § 27 ta fram en ekonomisk kalkyl för 

renovering av Hedens skola. 

 

Ärendebeskrivning 

Lokalbehovet för utbildningsverksamheten är stort i Mockfjärd och en 

lösning är att använda lokalerna i Hedens skola. 

Byggnaden ska då anpassas för verksamheten med lite ny rumsindelning 

och kompletteras med hiss samt klimatskalet ska genomgå en upprustning. 

Lokalen har tidigare varit föremål för liknande utredningar och tekniska 

förvaltningen har en utredning från 2015 som efter mindre uppdatering kan 

användas i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-14, en sida. 

Bun 150520 § 27, dnr 2015:17/29, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska förvaltningen 
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 Dnr 2015:166/37 

Tn § 44 

 

Ansluta Monteliusgården till fjärrvärmenätet 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till att ansluta Monteliusgården till fjärrvärmenätet och 

presentera kostnadsförslaget till Gagnefsbostäder AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefsbostäder, GBAB har ställt frågan om möjlighet att ansluta 

bygganden till fjärrvärmenätet. 

De ekonomiska incitamenten blir olika, tekniska kontoret får en ny 

fjärrvärmekund och investeringen av ledningen betalar sig på relativt kort 

tid. Sociala som idag betalar för uppvärmningen får ingen större skillnad då 

fjärrvärmekostnader och elkostnader är relativt lika. 

Gagnefsbostäder gör ingen ekonomisk vinning, de gör bara investering i en 

ny anläggning. 

Sett ut koncernens perspektiv minskas behovet att köpa el till förmån för att 

köpa billigare pellets. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-09, en sida. 

Tabell 1, fjärrvärme till Monteliusgården, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefsbostäder AB + handling. 

Tekniska förvaltningen + handling. 
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 Dnr 2015:173/04 

Tn § 45 

 

Intern kontrollplan 2015/2016 Tekniska nämnden  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2015/2016 för Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Definition av intern kontroll  

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att  

kommunens mål uppnås på följande områden:  

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• tillförlitlig finansiell rapportering  

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  

 

Lagkrav  

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt.  

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 

kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

Internkontrollplanen  

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen  

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 

genomförs för att avlägsna bristerna.  

Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för tekniska nämnden består 

av tre punkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-09-16, en sida. 

Tabell Internkontrollplan 2015/2016 Tekniska nämnden, en sida. 

 

 

     forts. 
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Tn § 45 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen + handling 

Förvaltningschef + handling 

Ekonomi + handling 
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 Dnr, se rapportlista 

Tn § 46 

 

Rapporter 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Lokalbehovsplan 

Underlag 

Protokollsutdrag, Tn 150611 § 28, en sida. 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2015-05-28, en sida. 

Lokalbehovsinventering, 2015-05-25, inklusive bilagor, fem sidor. 

Protokollsutdrag Ks 141209 § 315, dnr 2014:1056/29, en sida. 

Dnr: 2015:73/29 

 

2. Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och Folktandvården 

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 150305 § 17, dnr 2014:1077/28, en sida. 

Motion 2014-12-22, två sidor. 

Dnr: 2015:120/28 

 

3. Ombyggnad av Solgården/Gagnefsgården till särskilt boende 

Underlag 

Protokollsutdrag Sn 150706 § 30, dnr 2015:40/43, två sidor. 

Dnr: 2015:155/29 

 

4. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar 

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 150903 § 149, dnr 2014:1055/29, två sidor. 

Protokollsutdrag Ks 150903 § 143, dnr 2014:1055/29, två sidor. 

Protokollsutdrag Sn 150824 § 31, dnr 2015:73/13, två sidor. 

Tjänsteutlåtande av socialchef, enhetschef integration, teknisk chef och 

ekonomichef 2015-08-21, dnr Sn 2015:73/13, fyra sidor. 

 

    forts. 
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Tn § 46 forts. 

 

Komplettering 2015-08-24 till tjänsteutlåtande 2015-08-21, två sidor. 

Protokollsutdrag Sn 150615 § 25, dnr 2015:73/13, en sida. 

Dnr: 2015:137/29 

 

5. Korttidsboende och fritidsverksamhet inom LSS, Båten/Jollen. 

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 150611 § 116, dnr 2015:265/29, två sidor. 

Dnr: 2015:21/29 

 

6. Budgetläget  

 

Redovisas under §§ 39-40. 

 

7. Avtal badplatser 

 

Ärendebeskrivning 

Mätningsingenjör David Östh har fått i uppdrag att se över alla avtal 

gällande badplatser i Gagnefs kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, tekniska förvaltningen 2015-09-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
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Tn § 47 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär 

inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det tekniska nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Teknisk chef 

02/2015, Hyreskontrakt för kontorslokal. 

 

Gatuingenjör 

21-29/2015, Parkeringstillstånd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikationsavdelningen 2015-09-17, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-09-17, två sidor. 
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