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 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-22 1 (13) 

Tekniska nämnden 
 

 

 

Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.30 
  

Beslutande 

Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf.  

 Sven-Inge Persson (S)  

 Gunnar Östberg (KOSA)  

 Per Karlsson (C)    

 Bo Jönebratt (FP)  
 

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

 Peter Vogt (M) tjänstgörande för Erik Bergman (M)  
  

Tjänstemän Petter Börjesson, tf förvaltningschef/fastighetschef  

 Marcus Blomkvist, gatuingenjör, del av § 50 

 Kent Mattsson, fastighetsingenjör  
  

Justering 

Justerare Bo Jönebratt (FP) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-10-26, kl. 16.45 
 

Justerade paragrafer §§ 48-56 
 

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 2015-10-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-10-27 Datum då anslaget tas ned 2015-11-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Tuula Lindroth 
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 Dnr 2015:9/00 

Tn § 48 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 

innehållande: 

• Fastighetsavdelningen 

Reparationer och underhåll 

Nybyggen och större ombyggnader 

Larm och skydd 

Statistik 

• Gata- & Mark 

Grönytor 

Vägar och broar 

Belysning 

Exploatering 

• Beredskap -& säkerhet 

Samarbete med andra aktörer 

Beredskapsutrustning 

• Övrigt 

Personal 

Myndighetskrav 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2015-10-22, tre sidor. 
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 Dnr, se lista 

Tn § 49 

 

Tekniska nämndens ärendebalanslista 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av ärendebalanslistan. 

 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden 2015-10-08, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
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 Dnr 2015:22/04 

Tn § 50 

 

Budget i balans för Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anta åtgärder för att nå budget i balans, samt översända svar till 

kommunstyrelsen. 

 

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.  

 

Åtgärder för att nå budget i balans 

 

Ingen anställning av ny byggnadsingenjör under 2015 120 000 

Vakans säkerhetssamordnare 0.5 månad 23 189 

Lägre kostnader för mediaförsörjning 200 000 

Sänkta kapitalkostnader 200 000 

Ej utnyttjat vägbidrag 305 927 

Nerdragning planerat underhåll (pott om 2 mnkr) 191 884 

Minskade kostnader för rep mm för vaktmästeriet 25 000 

  

Summa besparing 1 066 000 

 

I detta besparingsförslag räknas det med att elkostnaderna skall sänkas med 

200 tkr jämfört med prognosen för augusti.  Blir det väldigt kallt kommer 

prognosen ej att kunna hållas.  

 

Blir det mycket kallt måste det planerade underhållet minskas ännu mer. 

Verksamheten vill helst inte använda det planerade underhållet som 

budgetregulator, det är inte bra för kommunens fastighetsbestånd i längden.  

 

Alla ansökningar från vägföreningar om utbetalning som föreningarna är 

berättigade till kommer att betalats ut. Kostnadsminskningen kommer av att 

alla vägföreningar inte har lämnat in ansökningar för bidrag.  

 

forts. 
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Tn § 50 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tn 150924 § 40, en sida. 

Ks 150616 § 136, två sidor. 

Prognos 2015-05-31 kommunstyrelsen, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. 

Tekniska förvaltningen 
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 Dnr 2015:108/37 

Tn § 51 

 

Bidrag för alternativ uppvärmning – Stråkvägen 1, Djurås 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Begära en principutredning från kultur- och fritidsnämnden för vad som 

gäller avseende tekniska nämndens agerande och föreningar. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har fått uppdrag att uppta en diskussion med PRO och 

liknande föreningar om lokalfrågor. 

 

Tekniska nämnden upplever en viss osäkerhet i avseende vad den ska 

erbjuda föreningar, hur vi ska garantera en likabehandling mellan föreningar 

och liknande. 

Tekniska nämnden efterfrågar en princip att arbeta efter som svarar på 

frågor som: 

- Vad krävs av en förening för att tekniska nämnden ska bidra på 

något sätt? 

- Vilka föreningars lokaler ska kommunen/tekniska nämnden äga, 

betala drift och underhåll för eller på annat sätt bidra till, samt i 

vilken omfattning? 

- Vad ska tekniska nämnden bidra med i form av tekniskt stöd, 

utredningar osv? 

- Hur ska kostnader fördelas mellan tekniska nämnden Kultur och 

fritidsnämnden och föreningen själv? 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2015-10-05, en sida. 

Au 120911 § 205, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska förvaltningen 
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 Dnr 2015:198/17 

Tn § 52 

 

Brandlarmsnivåer i Gagnefs kommun 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen. 

 

Motivering till beslut 

Att ett förtydligande av konsekvensanalysen måste göras, kostnaden ses 

över och om kostnaden ska vara retroaktiv.  

 

Ärendebeskrivning 

Idag finns det ett antal ”nivåer” av brandlarm, från sprinkler i varje rum och 

automatisk larmning till räddningstjänsten till enkla brandvarnare. 

Brandlarm för viss verksamhet är reglerad enligt lag men för många 

verksamheter finns det ett val. Nedan presenteras en matris med förslag på 

brandlarmsnivåer för byggnader i Gagnefs Kommun koncerns byggnader. 

 

Brandlarmsnivåer i Gagnefs kommun 

 
Totallarm 
Automatiskt larm 
till räddningstjänst. 
Detektor i varje 
rum. 
Sprinkler i alla 
boenderum. 

Totallarm 
Automatiskt larm 
till räddningstjänst. 
Detektor i varje 
rum. 

Utrymningslarm 
Lokalt larm med 
sirener i byggnaden 
Utrymningsvägar 
detekterade. 

Brandvarnare 
(kommunicerande 
inom samma 
bostad/lokal) 

Brandsläckare 

- Enligt lag 
Kommunal 
verksamhet med 
boende och 
övernattning 

- Förskola 
- Lågstadieskola 

- Mellanstadieskola 
- Högstadieskola 
- Kontorsbyggnader 

- Lägenheter 
- Gemensamma 
utrymmen i 
bostadshus. 
- Enstaka lokaler i 
bostadshus 
 

- Trapphus i 
flerbostadshus 
- Samtliga lokaler, 
även brandfilt 
- Yrkesfordon (ej 
personbilar) 

Lokaler undantagna: Förråd och lager där personer sällan vistas 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Karlsson (C): Återremittera ärendet med motiveringen att ett 

förtydligande av konsekvensanalysen måste göras och att kostnaden ses 

över. 

 

forts. 
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Tn § 52 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Per Karlsson (C) förslag och finner 

att tekniska nämnden bifaller Per Karlsson (C) förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2015-10-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Gagnefsbostäder AB  
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 Dnr, se rapportlista 

Tn § 53 

 

Rapporter 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Ombyggnad av Solgården/Gagnefsgården till särskilt boende 

Ärendebeskrivning 

Information om kostnader för renovering av en respektive två våningar 

presenterade för Ks och Kf. Beslut är taget att renovera två våningar. 

 

Underlag 

Solgården – rapport 2015-10-12, en sida. 

Beslutsunderlag till Ks och Kf från Projektledarbyrån 2015-10-09, en sida. 

Protokollsutdrag, Sn 150706 § 30, två sidor. 

 

Dnr: 2015:155/29 

2. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna för boende för 

ensamkommande fortsätter, nu med uttalat fokus på modulbyggnader. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Sn 151012 § 44, en sida. 

Planritningar, 2015-10-09, två sidor. 

Brandtekniskt underlag 2015-10-09, fyra sidor. 

PSE Skadeutredningsrapport från Polygon, 2015-10-09, nio sidor. 

Preliminär ombyggnadskostnad för Arkoshuset i Mockfjärd, 2015-10-09, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 150903 § 149, två sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 150903 § 143, två sidor. 

Protokollsutdrag, Sn 150824 § 31, två sidor. 

Tjänsteutlåtande 2015-08-21, fyra sidor. 

Komplettering tjänsteutlåtande Alt 3, 2015-08-24 (till tjänsteutlåtande 2015-08-21), två sidor. 

Protokollsutdrag, Sn 150615 § 25, en sida. 

Dnr: 2015:137/29 

forts. 
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Tn § 53 forts. 

 

3. Lokalbehov Mockfjärdsskolan, IM, SFI och omvårdnad 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk kalkyl för ombyggnad ”Hedens skola” är lämnad till Bun, inväntar nu eventuellt beslut om 

genomförande. 

 

Underlag 

Rapport tekniska förvaltningen 2015-10-07, en sida. 

Protokollsutdrag Tn 150924 § 43, en sida. 

Tjänsteutlåtande 2015-09-14, en sida. 

Protokollsutdrag Bun 150520 § 27, tre sidor. 

 

Dnr: 2015:81/29 

 

4. Nybyggnad gruppbostäder Åsen/Näset 

Ärendebeskrivning 

Upphandling och tilldelning startmöte är genomfört, byggstart vecka 43 och avslut oktober 2016.  

 

Dnr: 2015:154/29 

 

5. Eluttag för elbilar 

Ärendebeskrivning 

En fråga från personal om de får möjlighet att ladda sina elbilar i kommunala eluttag. Tekniska 

förvaltningen ställer sig positiva, men tar ut en avgift för att undvika förmånsbeskattning. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, tekniska förvaltningen, 2015-10-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
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Tn § 54 

 

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. 

 

Parkeringstillstånd 

30-34/2015, Parkeringstillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2015-10-13, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-10-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
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 Dnr 2015:111/31 

Tn § 55 

 

Trafiksituationen bakom Coop Konsum i Djurås 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda trafiksituationen bakom 

Coop Konsum i Djurås och att en kostnadsredovisning ska tas fram. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Westling (KOSA): Uppdra till tekniska förvaltningen att utreda och 

ge en kostnadsredovisning på trafiksituationen bakom Coop Konsum i 

Djurås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tekniska nämnden bifaller Göran Westling (KOSA) 

förslag.  

   

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140902 § 149, 2013:905/31 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 
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Tn 56  

 

Motioner och medborgarförslag som berör Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Motioner och medborgarförslag som berör tekniska nämnden ska bli en 

stående punkt på tekniska nämndens sammanträden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Karlsson (C): Motioner och medborgarförslag som rör tekniska 

nämnden kommer i en egen stående punkt.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tekniska nämnden bifaller Per Karlsson (C) förslag.  

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 

Tn sekreterare 

 

 


