
  Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-05-26 1 (17) 
Tekniska nämnden 
 
 
 
Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-15.05 
 
Beslutande 
Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf.  
 Gunnar Östberg (KOSA)  
 Fredrik Andersson (C)  
 Erik Bergman (M)  
 Bo Jönebratt (L)  
 

Tjänstgörande ersättare Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Sven-Inge Persson (S) 
 Jonas Hellsten (C) tjänstgörande för Bengt Andersson (S) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Torstein Tysklind, ekonomichef 
 Kent Mattsson, fastighetsingenjör 
 Erik Mååg, ekonom 
 
 
 
Justering 
Justerare Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-05-31, kl. 13.00 
 

Justerade paragrafer §§ 29-40  
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________   
 Anna-Lena Palmér  
 
 
Ordförande  ____________________________   
 Lars-Erik Granholm (KOSA) 
 
 
Justerare  ____________________________   
 Bo Jönebratt (L)  
 
 

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

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-26 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-31 Datum då anslaget tas ned 2016-06-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr TN/2016:77/00 

Tn § 29 
 
Medborgarförslag om att placera ut en snabbladdare för elbilar 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag, från Mikael Franzon, till kommunfullmäktige föreslås 
att kommunen sätter upp en snabbladdare för elbilar i Djurås centrum. 
 
Ärendets beredning 
Att installera en snabbladdare för elbilar kostar cirka 500 000 kronor. 
Dala Energi har bjudit in Gagnefs kommun att delta i ett projekt där bidrag 
söks för att installera snabbladdare bland annat i Djurås/Lindberghallen. 
Då bidrag erhålles byts den befintliga elbilsladdstolpen ut mot en 
snabbladdare. Den befintliga stolpen är ingen snabbladdare. 
 
Finansiering 
Bidrag samt eget arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2016-04-28, en sida. 
Protokollsutdrag Kf 160310 § 13, KS/2015:465/00, en sida. 
Medborgarförslag 2015-12-28, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 160310 § 13, KS/2015:465/00. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
__________ 
Förvaltningen + sekreterare 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2016-05-26 3 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr TN/2016:103/00 

Tn § 30 
 
Reglemente för tekniska nämnden - revidering 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Fastställa reviderat reglemente för tekniska nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns ingen formulering i tekniska nämndens reglemente om ansvar 
för kommunens beredskap- och säkerhetssamordning. I praktiken sköts 
verksamheten idag inom den tekniska förvaltningens organisation. 
 
Förslag på förändring: 
Tillägg i reglemente under § 1 
”Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende kommunal 
beredskap och säkerhetssamordning.” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2016-05-12, en sida. 

Reglemente för tekniska nämnden Kf 2015-03-05 § 5 – revidering, 
dnr KS/2014:991/00, sex sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf 150305 § 5, dnr KS/2014:991/00 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
__________ 
Förvaltningen och sekreterare + handling 
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 Dnr TN/2016:81/04  

Tn § 31 
 
Genomföra underhåll enligt plan och redovisa underskott 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Godkänna att Tekniska nämnden inte drar ned på planerat underhåll för 
att balansera budget 2016 och därmed redovisar underskott på 1,3 mnkr 
för året. 

 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen har under de senaste åren haft relativt kostsamma 
åtgärder kopplat till vattenskador. Kostnaden för dessa tas från budgeten för 
planerat underhåll. År 2016 inleddes med ett behov akuta åtgärder för cirka 
1,3 miljoner kronor, efter reglering av prognostiserad ersättning från 
försäkringsbolag. 
 
Fastighetsavdelningen hos tekniska nämnden kan få en budget i balans 
genom att avstå från planerat underhåll på 1,3 miljoner kronor. De planerade 
underhållet som planeras eller är gjort omfattar i huvudsak ommålning av ett 
antal mindre byggnader och småsaker i enstaka rum. 
 
För att ställa förutsättningarna i relation till något kan detta presenteras som 
kostnader per kvadratmeter. Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 60 000 m2, 
det pågår en utredning att gå igenom all yta för att säkerställa areor. Jämfört 
med en rapport från pwc om vilken nivå det planerade underhåller bör ligga 
på kan konstateras att det budgeterade beloppen är lägre än rekommenderat. 
Det går också att se att nettokostnaderna för akuta åtgärderna överskrider det 
planerade underhållet. 
 
  tkr Ca Kr/m2 

Planerat underhåll enligt budget inklusive extra 
medel till Djurås skolan 

3 500
(2 000+1 500)

60 

Prognos akut underhåll, vattenskador osv 
Netto

Efter försäkringsersättning
4 400
1 300

 
75 
23 

Planerat underhåll efter att få budget i balans  2 200
(700+1 500)

37 

För att minska akut underhåll bör det planerat 
underhåll bör ligga på (enligt pwc‐rapport) 

85‐120 

forts. 
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Tn § 31 forts. 
 
Under hösten har underhållsbehovet inventerats och det finns en 
sammanställning av det mest akuta underhållsbehovet som omfattar ett 
hundratal olika åtgärder som ommålning, byte dörrar m.m, byte av golv och 
liknande. Kostnaden för var och en av dessa varierar från några tio tusen 
kronor till hundratusentals kronor.  
 
Att avstå från planerat underhåll på 1,3 miljoner innebär att en rad åtgärder 
inte genomförs under året, till exempel: 

- Byta golv i gymnastikhall i Djurmo, golvets stötdämpning har på sina ställen 
gått sönder 

- Ommålning av barnstugan i Bäsna, målningen måste föregås av en del byte av 
fasad då det gått lång tid sedan den senaste målningen. 

- Byta tak på Bäsna skola 

- Byte av mycket slitna ytterdörrar i skolor, bland annat kyrkskolan och Djurmo 

- Målning av klassrum i Kyrkskolan 
 

De exempel som tas upp kan mycket väl visa sig vara mer än vad 1,3 miljoner 
räcker till då det ofta visar sig att den åtgärd som syns bara är en del av det 
faktiska behovet. 
 
Under förutsättningarna med mängden akut underhåll och nyckeltal från 
pwc bör underhållsbudgeten snarare ökas istället för att hålla igen planerat 
underhåll för att täcka upp för det akuta. Under årets budgetförutsättningar 
föreslås att: 

- uppkomna kostnader kopplat till akuta vattenskador ligger utöver tekniska 
nämnden budget och tekniska nämnden får visa ett underskott på 1,3 
miljoner kronor år 2016. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen/ekonomiavd., 2016-05-25, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
__________ 
Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr TN/2015:155/29 

Tn § 32 
 
Ombyggnad av Solgården Gagnefsgården till särskilt boende 
– tillkommande 
 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Utöka budgeten för ombyggnaden av Solgården. 
 
Ärendebeskrivning 
Ombyggnaden har visat sig omfatta två omständigheter som fördyrar ombyggnaden. 
 

Omklädningsrummen - Under arbetets gång har en ny avdelningschef tillsatts 
som påpekat avsaknaden av kontorsutrymmen på avdelningarna. I valet 
mellan omklädningsrum och kontorsutrymmen på respektive avdelning 
bedömdes kontorsutrymmen vara viktigare. 
 

Det finns lokaler i källaren som inte är omklädningsrum men som används 
som sådana av verksamheten i grannhuset, Tjärnsjögården. Dessa lokaler tas 
i anspråk för nya omklädningsrum som alltså kommer att delas med 
Tjärnsjögården och även omfatta en omklädningsavdelning för herrar. 
 

Utemiljön - Enligt krav från miljö och bygg måste utemiljön anpassas för 
verksamheten i hela fastigheten vid ombyggnaden, en anpassning som 
omfattar Solgården, Tjärnsjögården och Rosengården. 
 

Detta medför att kostnaderna för ombyggnaden beräknas öka med 3 mnkr. 
Prognosen pekar på att kostnaderna för ombyggnaden kommer att 
överskrida från budgeterade 24,5 mnkr med totalt 3 mnkr varav utemiljön 
står för 1,5 mnkr, ny budgeterat belopp är 27,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2016-05-16, en sida. 

Projektledarbyrån - Ombyggnad av Solgården-Gagnefsgården till särskilt 
boende Preliminär totalkostnad, 2016-04-26, en sida. 

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen - Utformning av den yttre 
miljön på Tjärna 30:18, 2016-04-08, dnr MBN/B 2015-0191, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
__________ 
Förvaltningen och sekreterare + handling 
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Tn § 33 
 
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 160428 § 50  
Kf 151014 § 159  
2015:342/13  

Medborgarförslag om ensamkommande flyktingbarn 
i Mockfjärd 

Kf 160428 § 56  
Kf 151014 § 163  
2015:347/13  

Motion om boenden för ensamkommande 
flyktingbarn  

Kf 160428 § 51 
Kf 151210 § 233 
Ks 2015:432/51 

Medborgarförslag om en gång- och cykelbro mellan 
Färjbacken och Älvmötet  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-05-17, en sida. 
Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2015-05-17, nio sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tn sekreterare 
__________ 
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 Dnr TN/2016:81/04 

Tn § 34 
 
Prognos 2016-03-31 Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2016-03-31 Tekniska nämnden till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 624 tkr. Främst är det 
vattenskador och kostnader för kartsystem som är orsaken till underskottet.   
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen 2016-04-15, en sida. 
Prognos 2016-03-31 Tekniska nämnden, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen + handling 
Ekonom, E.M. + handling 
Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tekniska nämnden 2016-05-26 9 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr TN/2016:81/04 

Tn § 35 
 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Tekniska nämnden  
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Tekniska nämnden till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för april visar på att budget kommer att hållas för helåret. 
Detta bygger dock på att det planerade underhållet minskas med 1,3 mnkr.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen 2016-05-16, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Tekniska nämnden, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen + handling 
Ekonom, E.M. + handling 
Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr TN/2015:81/29  

Tn § 36 
 
Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av kostnadsökningen. 

2. Översända redovisningen till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen arbetar med underlag för upphandling av ombyggnad. 
Det har visat sig att verksamheten har andra önskemål om användningen av 
byggnaden än ursprungsplanerna. Nuvarande behov är att byggnaden ska 
användas av cirka dubbelt så många elever och det innebär att 

- Övre plan blir skollokaler istället för kontor 
- Även källarplanet tas i anspråk för bland annat matsal 
 

Byggnaden kommer att användas av vuxna elever och det är troligt att 
behovet av parkeringsplatser ökar. Idag finns en skolgård men bara ett fåtal 
parkeringsplatser. Bygg och miljö har inga krav, men synpunkter på att 
utemiljön bör anpassas efter de nya förutsättningarna. Ett förslag med 
kostnadsberäkning har tagits fram. 
 

Detta medför att kostnaderna för ombyggnaden beräknas öka med 
Ombyggnad 1,9 miljoner kronor 
Utemiljön 1,0 miljoner kronor 
Summa 2,9 miljoner kronor 
 

Alltså en kostnadsförändring från 10,1 miljoner kronor till 13 miljoner kronor. 
 

Förändringen finns inte med i tekniska nämndens investeringsbudget och för 
att det ska genomföras behövs kompletterande investeringsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2016-05-18, en sida. 
Beräknad ombyggnadskostnad Hedens skola 160426, en sida. 
Lokalbehov Mockfjärdsskolan hösten 2016 IM/VUX 2016-02-03, två sidor. 
 
 
 
 

forts. 
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Tn § 36 forts. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen + handling 
Barn- och utbildningsnämnden + handling 
Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 
Förvaltningen och sekreterare + handling 
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 Dnr TN/2015:1/00 

Tn § 37 
 
Delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde 
- revidering 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Anta reviderad delegationsordning för tekniska nämndens 
verksamhetsområde. 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden får förfrågningar om remissyttrande och datum för 
inlämning sammanfaller sällan med nämndmöten. För att underlätta det 
löpande arbetet föreslås att delegationsordningen utökas med möjlighet för 
personal att lämna remissyttranden. 
 
Förslag till tillägg i delegationsordning 
Nr  Ärendeslag  Delegat 

…     

2.12  Lämna remissyttrande i frågor som berör kommunens egna 
fastigheter eller direkt angränsande fastigheter. 

Fc 

…     

3.10  Lämna remissyttrande i frågor som är kopplade till 
kommunens beredskaps‐ och säkerhetssamordning 

Bs 

…     

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-05-18, en sida. 
Delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde, nio sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Tn 150402, § 1 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen + handling 
Kommunsekreterare + handling 
__________ 
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 Dnr TN/2015:173/04 

Tn § 38 
 
Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Tekniska nämnden  
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2015/2016. 
 
Ärendebeskrivning 
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.  
 
Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för tekniska nämnden består 
av 3 punkter. En enkel uppföljning av planens kontrollområden har 
genomförts i samband med bokslutet 2015. Kontrollpunkterna visar att 
rutinerna fungerar men är i behov av utveckling och en fungerar inte. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2016-05-19, en sida. 
Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Tekniska nämnden, en sida.  
 
Tidigare beslut i ärendet 
Tn 150924, § 45 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen + handling 
Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Tn § 39 
 
Rapporter 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Rapporter: 

1. Begäran om yttrande avseende prövning av förlängt tillstånd (nätkoncession) 
för elektrisk starkströmsledning 

Ärendebeskrivning 
Energimarknadsinspektionen har skickat en remiss avseende prövning av 
förlängt tillstånd (nätkoncessionen) för elektrisk starkströmsledning. 
Förfrågan kom in 2016-03-01 och ett svar förväntades 2016-05-02, 
förfrågan kom inom olämplig tid i förhållande till tekniska nämndens 
sammanträden, av den anledningen gav tekniska nämnden delegation till 
tekniska chefen att lämna remissyttrande i ärendet. 
 
Underlag 
Yttrande från tekniska förvaltningen 2016-04-28, en sida. 
Protokollsutdrag, Tn 160310 § 22, en sida. 
Begäran om yttrande från Energimarknadsinspektionen, avseende prövning av 
förlängt tillstånd (nätkoncession) för elektrisk starkströmsledning, fyra sidor. 

Dnr: TN/2016:60/37 
 

2. Ändring av gränsen mellan Gagnefs kommun och Leksands kommun 

Ärendebeskrivning 
Genom fastighetsreglering som registrerades 2016-03-07 har fyra områden 
om 5,57 hektar överförts från tre fastigheter i Leksands församling och 
Leksands kommun till en fastighet i Gagnefs församling och Gagnefs 
kommun. Kommunindelningen har ändrats på motsvarande sätt. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 160428 § 76, KS/2014:644/25, tre sidor. 

Dnr: TN/2016:61/25 
 
 

forts. 
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Tn § 39 forts. 
 
3. Etik för förtroendevalda och anställda i Gagnefs kommun  

Ärendebeskrivning 
En arbetsgrupp har fått i uppdrag att se över kommunens tidigare beslutade 
”Etiska regler för chefer”. Arbetsgruppen har bland annat sett över hur 
andra arbetsgivare hanterat frågan, samt hur kommunens värdegrund lyfts 
fram i ett etiskt perspektiv. Förslaget har behandlats i kommunens 
ledningsgrupp samt central facklig samverkansgrupp. Kommunstyrelsen 
fastställde förslaget 2016-04-05 § 61. 

Underlag 
Protokollsutdrag, Ks 160405, § 61, dnr KS/2016:18/02, en sida. 
Etik för Förtroendevalda och Anställda, fastställd av kommunstyrelsen 
160405 § 61, dnr KS/2016:18/02, fyra sidor. 
 

4. 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 
Motioner/medborgarförslag samt övriga uppdrag för tekniska nämnden 
2016-05-19, en sida. 
 

5. Skrivelse från kultur- och fritidschefen om tekniska nämndens riktlinjer 
för föreningar  

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har begärt en principutredning från kultur- och 
fritidsnämnden för vad som gäller avseende tekniska nämndens agerande 
och föreningar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-11-24 § 71 att ge 
kultur- och fritidschefen i uppdrag att handlägga ärendet. Det pågår en 
översyn av kultur- och fritidsnämndens bidrag till föreningslivet i Gagnefs 
kommun. Den beräknas vara klar innan årsskiftet 2016/17. 
 
 
 

forts. 
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Tn § 39 forts. 
 
Underlag 
Skrivelse från kultur- och fritidschefen 2016-05-16, två sidor. 
Bidragsregler för fritid och idrott Gagnefs kommun, antagen av 
Kf 2008-06-09 § 54, dnr 2007:353/80. 
Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun, antagen av Kf 2013-11-04 § 159, 
dnr 2013:417/80. 
Bidragsregler för föreningar och volontärverksamheter inom det sociala 
området i Gagnefs kommun, antagen av Ks 2014-05-13, § 104, dnr 2013:22/75. 
Protokollsutdrag, Kfn 151124 § 71, dnr KFN/2015:76/80, en sida. 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-11-11, en sida.  
Protokollsutdrag Tn 151022, § 51, TN/2015:108/37, en sida. 

Dnr: TN/2015:108/37 
 

6. Skötselavtal badplatser 

Underlag 
Förslag till skötselavtal av badplatser, två sidor. 
Kostnader för skötsel bad- och rastplatser 2016, en sida. 
 

7. Uppsägning på egen begäran, teknisk chef 
 

8. Information om avverkning av träd i slänten vid Älvudden, Djurås 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, tekniska förvaltningen, 2016-05-19, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tn sekreterare 
Tekniska förvaltningen + handling (nr 5) 
__________ 
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Tn § 40 
 
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 
07/2016, Jakträttsavtal. 
08-09/2016, Köp och försäljning av fastighet, fastighetsreglering. 
 
Parkeringstillstånd 
06-09/2016, Ansökan om parkeringstillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut, 2016-05-18, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska förvaltningen 
__________ 
 


