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Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-15.00 
  

Beslutande 

Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. 

 Sven-Inge Persson (S) 

 Bengt Andersson (S) 

 Gunnar Östberg (KOSA) 

 Bo Jönebratt (L) 
 

Tjänstgörande ersättare Peter Vogt (M), tjänstgörande för Erik Bergman (M) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Ingels Maria Stigsdotter (S) 

 Göran Westling (KOSA) 
 

Tjänstemän Petter Börjesson, tf teknisk chef 

 Marcus Blomkvist, gatuingenjör, deltar i § 11, § 18, § 19. 

 Erik Mååg, ekonom 
 

Justering 

Justerare Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-03-11, kl. 09.30 
 

Justerade paragrafer §§ 11-22 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________  

 Tuula Lindroth 

 
Ordförande  ____________________________  

 Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 
Justerare  ____________________________  

 Bo Jönebratt (L) 
 

 

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

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-03-10 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-03-11 Datum då anslaget tas ned 2016-04-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Tuula Lindroth 
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 Dnr 2015:240/51 

Tn § 11 

 

Medborgarförslag om en gång- och cykelbro mellan 
Färjebacken och Älvmötet 
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget, den del som avser gång- och cykelbro 

mellan färjebacken och Älvudden. 

2. Anse medborgarförslaget besvarat, den del som avser trafiklösningen 

längs Älvuddsvägen. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslår Tina Pärsson att en gång- och cykelbro byggs 

från Färjebacken över till Älvmötet. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Förslaget skulle innebära att anställda och besökare till vårdcentralen och 

äldreboendet Älvudden i högre grad ska gå eller cykla istället för att ta 

bilen. Vidare skriver Tina Pärsson att det också skulle öppna möjligheten till 

en trevlig gångrunda mellan broarna. Det skulle också innebära en 

minskning av trafiken på den hårt belastade Älvuddsvägen, den bit som är 

öppen för trafik i båda riktningar är smal och många kör fortare än tillåtet. 

Om inte brobyggandet är möjligt vill medborgaren att kommunen ser över 

trafiklösningen tillsammans med vägföreningen. 

 

Motivering till beslut 

Gagnefs kommun har inte ekonomiska resurser för att bygga en gång- och 

cykelbro. En gång- och cykelbro mellan Färjebacken och Älvmötet skulle 

förutom kostnaden medföra konsekvenser för miljön. Den natursköna vy 

som finns vid älvmötet och som är ett utav Gagnef kommuns varumärke 

skulle också påverkas av en bro.  

 

När det gäller trafiklösningar så förs regelbundna diskussioner med våra 

vägföreningar och vi försöker alltid hitta lösningar som förbättrar 

framkomlighet och tillgänglighet för våra medborgare. 

 

 

 

forts. 
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Tn § 11 forts. 

 

Finansiering 

Uppskattad kostnad för gång- och cykelbron är 15-20 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-23, två sidor. 

Protokollsutdrag, kf 151210 § 233, dnr 2015:432/51, en sida. 

Medborgarförslag, 2015-11-21, en sida.  

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 2015-12-10, § 233. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

__________ 

 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:170/29 

Tn § 12 

 

Gagnefs kommuns behov av framtida förråd – fastighetsköp 
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Ge tekniska nämnden utökade investeringsmedel på 11 miljoner kronor 

för ombyggnad av framtida förråd. 

 

Ärendebeskrivning 

I det nya förrådet ska vissa förändringar göras för att passa vår personal och 

verksamhet. I samband med detta föreslås att byggnaden kompletteras med 

kontorsplatser så att hela fastighetsavdelningen inklusive Gagnefbostäder AB 

(GBAB) kan sitta i samma byggnad. Med denna åtgärd frigörs 10 kontorsplatser 

i befintlig byggnad som kan tillgodose ett utökat behov av kontorsplatser vid 

kommunhuset, alternativt flytta in kontorsplatser från externa lokaler. 

Ombyggnaden beräknas kosta 11 miljoner kronor. Alternativkostnader för 

nya kontorsbyggnader i anslutning till kommunhuset 7,5 miljoner. 

Alternativkostnader för hyra av externa lokaler bedöms som svår att 

uppfylla då det är ont om lediga lokaler. Alternativet att bygga om inom 

befintliga väggar bedöms som åtgärder vi redan gjort för att uppfylla dagens 

behov. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Förrådet är idag anpassat för en manlig personalstyrka med fyra kontorsplatser och 

uppvärmt med direktverkande el. Omklädningsutrymmen måste anpassas till två 

avdelningar för kvinnor och män. Uppvärmningsbehovet uppskattas till ca 150 000 kr 

med el, en kostnad som nästan kan halveras med en pelletspanna. 

Idag är fastighetsavdelningen uppdelad mellan förrådet och Färjbacksvägen 5 och det 

finns många fördelar för den dagliga verksamheten med att ha administrativ personal 

och fastighetsskötare i samma byggnad. Byggnaden kan kompletteras med en 

representativ entré för Gagnefsbostäder och Gagnefs kommun samt ca 15 kontorsplatser 

och konferensrum. Det är fler kontorsplatser än vad det akuta behovet är, men det 

öppnar upp för att frigöra ytterligare kontorsplatser i kommunhuset och på så vis ge 

möjlighet att minska behovet av externt hyresbehov. 

 

 

 

 

     forts. 
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Tn § 12 forts. 

 

Behov av kontorsplatser 2016-02-23 

 Behov 2016 Anteckning 

Behov av nya platser   

Tekniska förvaltningen 2 4 personer delar provisoriskt rum idag, en 
beredskapssamordnare ska ha en arbetsplats 

Socialförvaltningen  5 Nyanställningar som bör sitta i kommunhuset 

IT  1 Nyanställning som ska sitta i kommunhuset 

Miljö och Bygg  1 Avvaktar rekrytering 

Kontorsplatser i ”externa” 
lokaler 

  

BUN och SN 8 GBABs lokaler på Färjbacksvägen 7 

BUN 8 Lindberghallen, möjlighet att hyra ut lokalerna till 
extern hyresgäst 

Kommunala fackföreningen 2 Använder en gammal villa med relativt höga 
driftkostnader 

 

Behovsanalys av tekniska förvaltningen 

Nuläge Alternativ lösning Flytt till nya förrådet 

GBAB och felanmälan hänger ihop 
tillsammans med ekonomiassistent. De 
har telefontider och fungerar som 
backupp för varandra. 
Felanmälan, GBAB och fastighetsskötare 
skulle ha stora fördelar av att vara nära 
varandra då det sker mycket 
kommunikation om dagliga ärenden. 

Sitta kvar Tre personer flyttar 

Driftsamordnaren skulle ha stor fördel av 
att vara nära sin personal, 
fastighetsskötarna. 

Sitta kvar En person flyttar 

Tekniska förvaltningen sitter idag i ett hus 
med 12 ordinarie arbetsplatser, två 
dubbelrum. Vi är idag 13 personer, snart 
14 med beredskapssamordnare. 
Alltså 14 personer och 12 ordinarie 
arbetsplatser. 
 

Delar av 
fastighetsavdelningen, tex 
ingenjörer och 
driftsamordnare, flyttar in i 
befintliga kontor i förrådet. 
Nackdel vi splittrar 
fastighetsförvaltningen. 

Hela 
fastighetsavdelningen 
och GBAB flyttar till 
nya förrådet, 10,5 
personer. 
 

Det finns önskemål om att Gata & Mark 
samt Miljö och Bygg sitter nära varandra. 
Bygg och miljö håller även å att rekrytera 
dock finns ingen arbetsplats i 
kontorsbyggnaden 

Som idag Fastighet flyttar och 
frigör nio 
kontorsplatser som 
kan användas av Bygg 
och miljö som är sex 
personer.  

     forts. 
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Tn § 12 forts. 

 

Alternativ bygga om förrådet 

Åtgärder som bör genomföras oavsett alternativ, byta till pelletspanna och 

bygga om till herr och dam omklädningsrum. I samband med ombyggnaden 

bör man även bygga om till ytterligare 15 kontorsplatser. 

 
 tkr 

Ny pelletspanna och värmedistribution 1 000 

Dam och herr omklädning, 100 m2 á 25 000 kr/m2 2 500 

Summa 3 500 

  

Komplettering med 15 kontorsplatser 300 m2 á 25 000 
kr/m2 

7 500 

Summa förslag 11 000 

 

 
Figur 1 grafisk presentation av flyttkedja om nya förrådet kompletteras med 15 kontorsplatser  
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Tn § 12 forts. 

 

Alternativ bygga i anslutning till kommunhuset 

För att tillgodose behovet i kommunhuset skulle ett alternativ vara att bygga 

till befintlig byggnad. Det direkta behovet ligger på sju kontorsplatser men 

ytterligare platser ges möjlighet att minska behovet av externa lokaler. 

Byggkostnaden antas för 15 kontorsplatser på totalt 300 m2 till en 

byggkostnad på ca 25 00 kr/m2.  

 

Investering  7 500 tkr 

 

Hyra i anslutning till kommunhuset 

Det finns idag inga lediga kontorslokaler i Djurås  

 

Bygga om inom befintliga väggar  

Vi har redan delat av en rad rum och sitter i flera rum två i rum som är 

dimensionerade för en person. Det innebär att möjligheterna att bygga om 

inom befintliga väggar är mycket begränsade.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-23, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. 

Tekniska förvaltningen 

__________ 

Kommunsekreterare 
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 Dnr 2016:48/04 

Tn § 13 

 

Ombudgetering av investeringsmedel  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2015 tekniska nämnden. 

2. Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen för 

yttrande. 

 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

1. Bevilja tekniska nämnden ombudgetering av investeringsmedel från 

2015 till 2016 om 117 545 tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från tekniska nämnden om att ombudgetera anslagen för investeringarna 

från 2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade investeringsprojekt 

som är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års utgång och där det finns 

en plan i förvaltningarna för projekten.  

 

113,8 mnkr mindre än budgeteras har använts för årets investeringar. Det 

största projektet avser nytt äldreboende med 90,6 mnkr, andra stora projekt 

är nytt gruppboende Näset där 12,5 mnkr föreslås ombudgeteras, 

ombyggnation av Solgården med 7,7 mnkr och Utökat mottagande ensam-

kommande där förslaget är 3,5 mnkr.  

 

Då 117,5  mnkr föreslås ombudgeteras till 2016 blir årets justerade budget 

19,8 mnkr och eftersom årets investeringsutgifter uppgår till 23,6 mnkr så 

överstiger årets investeringar årets justerade budget med ca 3,7 mnkr.  

 

De största förklaringarna till de ökade utgifterna är att tekniska nämnden 

köpt in ett nytt kommunförråd och renoverat Båten/Jollen, som blev dyrare 

än beräknat.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-02, en sida. 

Investeringsredovisning 2015 tekniska nämnden, en sida. 

 

forts. 
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Tn § 13 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 

Kommunsekreterare + handling 
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 Dnr 2016:35/00 

Tn § 14 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 

Innehållande: 

 

 Fastighetsavdelningen: Pelletsupphandling. Ventilation system Bastec 2. 

Reparationer och underhåll. Nybyggen och större ombyggnader. Larm 

och skydd.  

 Gata och Mark: Snöröjning. Vägar och broar. Cykelplan. Badplatser. 

Lekplatser. Kartdatabasen. Belysning. Exploatering. 

 Beredskap och säkerhet: Beredskapsutrustning. 

 Övrigt: Personal. Myndighetskrav. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-03-09, tre sidor. 
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 Dnr, se lista  

Tn § 15 

 

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 

Sn 151207 § 73 

Sn 2015:73/13. 

Tn 151126 § 67 

Tn 2015:137/29. 

Sn 151012 § 44 

Sn 2015:73/13. 

Kf 150903 § 149  

Ks150903 § 143 

2014:1055/29. 

Sn 150824 § 31 

Sn 150615 § 25 

Sn 2015:73/13. 

Utökat mottagande av ensamkommande 

barn/ungdomar 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-03-09, en sida. 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2016-03-09, elva sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:48/04 

Tn § 16 

 

Bokslut 2015-12-31 Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Fastställa tekniska nämndens bokslut för 2015. 

2. Översända bokslutet till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens resultat för helåret 2015 överskrider budget med 1 065 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-08, en sida. 

Bokslut 2015-12-31 Tekniska nämnden, två sidor. 

Detaljer bokslut 2015 Tekniska nämnden, 14 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, E.M. + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 

Kommunstyrelsen + handling 

__________ 

Kommunsekreterare + handling 
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 Dnr 2016:50/04 

Tn § 17 

 

Behovsbeskrivning inför budgetarbetet 2017 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna behovsbeskrivningen inför budgetförhandlingarna 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har gjort en behovsbeskrivning som även diskuterats 

med Gagnefs kommuns ledningsgrupp. 

Driftbudgeten har efter ledningsgruppen minskat det beräknade behovet om 

utökning från 7 900 tkr till 1000 tkr. Där 5 000 tkr omfattar en 

senareläggning av renovering av bro i Björbo och 1 000 tkr avser sanering 

av gamla förrådet. 

Investeringsbehovet minskade även det från 60 900 tkr till 37 000 tkr då de 

största beloppen är kopplade till exploatering av mark samt minskade 

investeringar i byggnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-03-09, en sida. 

Behovsbeskrivning 2017 för Teknisk nämnd, 2016-03-08, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 

 

Budgetberedningen + handling 
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 Dnr 2016:52/29 

Tn § 18 

 

Försäljning av fastigheten Björbo 26:81 till reducerat pris  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Bevilja försäljning av fastigheten Björbo för 17 660 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Björbo 41:27 vill köpa kommunens fastighet Björbo 

26:81 för att kunna göra en utfart från sin fastighet till Planvägen. Idag har 

han sin utfart mot Industrivägen som kommer att stängas och bli parkering 

till Dala Cement. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Med anledning av att den nya detaljplanen för Björbo Cement har blivit 

antagen så försvinner den officiella utfarten för fastigheten Björbo 41:27. 

Fastigheten använder sig idag av kommunens fastighet Björbo 26:81 för att 

ta sig ut på Planvägen istället för Industrivägen. Det är dålig mark där 

fastighetsägaren kör på kommunens fastighet. Fastighetsägaren skulle därför 

vilja köpa hela fastigheten Björbo 26:81 för att kunna kosta på och göra en 

väg för att ta sig ut. 

 

Fastighetsägaren är beredd att betala 17 660 kr för fastigheten, det blir ett 

kvadratmeterpris på 12:50 kr, jämfört med 25 kr/m² som är priset för 

tillskottsköp av mark enligt taxan, Dnr 2010:701/25, Kf § 70. Sedan 

tillkommer fastighetsbildningskostnad på c:a 25 000 kr som betalas av 

köparen. 

 

Fastigheten Björbo 26:81 ligger inklämd mellan tre bostadstomter och 

dessutom väldigt nära Dala Cements verksamhet. Fastigheten gränsar även 

mot ett dike med översvämningsrisk. Utifrån nämnda förhållanden är 

Björbo 26:81 svår att sälja som bostadstomt. 

 

Motivering till beslut 

Eftersom kommunen har antagit en detaljplan som gör att fastighetsägarens 

utfart försvinner bör han få köpa marken till ett rimligt pris. 

 

 

 

forts. 
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Tn § 18 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-23, en sida 

Karta, 2016-02-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, E.M. 

__________ 
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 Dnr 2016:52/33 

Tn § 19 

 

Olovlig nedtagning av träd på kommunens mark  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen delegation att polisanmäla skadan. 

2. Ge förvaltningschefen delegation att begära skäligt skadestånd. 

 

Ärendebeskrivning 

Det har kommit till markavdelningens kännedom att en privatperson 

olovligt tagit ner c:a 16 grova björkar och alträd i Mockfjärd på kommunens 

fastighet Heden 26:3. Området som ligger i älvslänten vid södra brofästet 

ingår i detaljplanen, för del av Mockfjärd (Älvbron), där området är utlagt 

som allmän plats (park eller plantering). 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Området ingår i kommunens skötselytor och röjdes 2014. Kommunen har 

ett arbetsgivaransvar när det utförs arbete på kommunens mark och det är 

därför viktigt att de personer man anlitar har rätt utbildning och är 

försäkrade. Annars kan kommunen bli skadeståndsskyldig om det skulle ske 

en olycka. I det här fallet har man tagit lagen i egna händer. 

Eftersom det föreligger rasrisk i slänten har kommunens röjare sparat träd 

för att de ska hålla i slänten med sina rötter. De har också varit noga med att 

inget ris ska åka ut i älven för kanske följa med vattnet ner till kraftverket. 

Nu är flertalet av de träd vars rötter binder jorden borta. 

 

Motivering till beslut 

Kommunens markavdelning behöver ett beslut för att kunna hantera 

ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-02-23, en sida. 

Karta, 2016-02-22, en sida. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Tn § 19 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen + handling. 

Miljö- och byggnadsnämnden + handling + rapport 

__________ 

Förvaltningen och sekreterare + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Tn § 20 

 

Rapporter  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

Rapporter 

1. Motioner, medborgarförslag samt övriga uppdrag för tekniska 

nämnden 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade 2015-10-22 § 56 att motioner och 

medborgarförslag som berör tekniska nämnden ska vara en stående punkt på 

tekniska nämndens sammanträden. 

 

Underlag 

Lista motioner/medborgarförslag samt övriga uppdrag som berör tekniska 

nämnden, 2016-03-01, tre sidor. 

 

2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har uppsiktsplikt på två helägda bolag, dessutom är 

kommunen i olika grad delägare i ytterligare fyra bolag, samt ingår Gagnefs 

kommun i tre kommunalförbund. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt 

över nämnderna. För att fullgöra uppsiktsplikten och för att kunna bedöma 

om bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala 

ändamålet bör en rutin för rapportering fastställas.  

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 160216, § 12, dnr 2016:14/10, fyra sidor. 

Dnr: 2016:58/10 
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Tn § 20 forts. 

 

3. Ökad investeringsbudget för fordonsköp 2016 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har inkommit med en begäran till kommunstyrelsen om 

utökad investeringsram 2016 med 1 250 000 kronor för inköp av nya 

fordon. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 160216, § 6, dnr 2016:34/04, två sidor. 

Dnr: 2016:10/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, tekniska förvaltningen, 2016-03-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 

Teknisks chef  

Ekonom, E.M.  
__________ 
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Tn § 21 

 

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. 

 

Markingenjör 

01/2016, Återbetalning av felaktigt ersättningsbelopp. 

02/2016, Upprättande av jakträttsavtal. 

03/2016, Upprättande av nyttjanderättsavtal. 

04/2016, Markupplåtelseavtal markförlagd kabel. 

05/2016, Servitutsavtal transformatorkiosk. 

06/2016, Markupplåtelseavtal markförlagd kabel och  

    servitutsavtal transformatorkiosk. 

 

Parkeringstillstånd 

01-05/2016, Parkeringstillstånd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-02, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-03-02, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:60/37 

Tn § 22 

 

Remiss begäran om yttrande avseende prövning av förlängt 
tillstånd (nätkoncession) för elektrisk starkströmsledning  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ge tekniska chefen delegation att lämna remissyttrande i ärendet 

 

Ärendebeskrivning 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har begärt ett remissyttrande avseende 

prövning av förlängt tillstånd (nätkoncession) för elektrisk 

starkströmsledning. 

Förfrågan kom in 2016-03-01 och ett svar förväntas 2016-05-02. Förfrågan 

inkom olämpligt i förhållande till tekniska nämndens möten. 

Tekniska nämnden kan lämna ett remissyttrande om tekniska chefen ges 

delegation att lämna yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-03-09, en sida. 

Remiss från Ei Begäran om yttrande avseende prövning av förlängt tillstånd 

(nätkoncession) för elektrisk starkströmsledning, 2016-02-29, 

dnr 2016-100096, en sida. 

Tjänsteanteckning från Ei 2016-01-19, en sida. 

Bilaga 1 från Ei, karta, en sida. 

Information från Ei - Remisser elektroniskt 2014-10-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Teknisk chef 
__________ 

 


