
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2017-03-30 1 (15) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.50 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Lars-Erik Granholm (KOSA) ordförande  

Gunnar Östberg (KOSA) 

Fredrik Andersson (C) 

Erik Bergman (M) 

Bo Jönebratt (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Magnus Eriksson (S) tjänstgörande för Sven-Inge Persson (S) 

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Jonas Hellsten (C) 
 

Tjänstemän 

Marcus Bröddén Blomqvist, teknisk chef 

Erik Mååg, ekonom 

 
Justering 

Justerare 

Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-04, kl. 15.00 §§ 10-17 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Bo Jönebratt (L)  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2017-03-30 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 10-17 2017-04-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-26 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr TN/2016:218/30 

Tn § 10 

 

Medborgarförslag om gatubelysning, byte av lampor  
 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Karin Hallin, till kommunfullmäktige föreslås 

att kommunen byter de gula lamporna mot vita lampor i gatubelysningen. 

 

2010 ersatte Gagnefs kommun alla ljuskällor från kvicksilverlampor till 

högtrycksnatriumlampor.  

 

Högtrycksnatrium är den vanligaste ljuskällan för vägbelysning. En 

högtrycksnatriumlampa har ett högt ljusutbyte och är billig i inköp. En 

ytterligare fördel är att en högtrycksnatriumlampa kan göras förhållandevis 

liten. Dess främsta nackdel är att färgåtergivningen är dålig jämfört med 

andra typer av ljuskällor. 

 

Ett alternativ till högtrycksnatrium är metallhalogenlampor. 

Metallhalogenlampor har ofta en mycket bra färgåtergivning, men vissa 

typer kan ha en kraftig nedgång i ljusstyrka över tid. Metallhalogenlampor 

är förhållandevis dyra i inköp och innehåller kvicksilver. 

 

Bedömning 

Då metallhalogenlampor innehåller kvicksilver och kostnaden för att byta 

till dessa ljuskällor uppskattas till 1,5 mnkr. bedöms det inte vara ett 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ. Befintliga armaturer 

kommer att behöva bytas inom några år och samband med bytet så kommer 

Gagnefs kommun att ersätta dem med led-armaturer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2017-03-20, en sida. 

Protokollsutdrag Kf 161215 § 233, KS/2016:226/31, en sida. 

Medborgarförslag 2016-11-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 161215 § 233, dnr KS/2016:226/31 

forts. 
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Tn § 10 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  

Tekniska förvaltningen  
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr TN/2017:15/00 

Tn § 11 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 

Innehållande: 

 

 Ekonomiskt läge: Årsbokslut. 

 Fastighetsavdelningen: Projekt, planerat underhåll, avhjälpande/akut. 

 Gata och Mark: Vägar, cykelplan, lekplatser, kartsystemet, höjdsystem, 

belysning, exploatering. 

 Beredskap och säkerhet: Risk- och sårbarhetsanalys, styrdokument. 

 Övrigt: Personal. 

 Myndighetskrav: Obligatorisk ventilationskontroll, 

revisionsbesiktningar brandlarm, elrevision, sporthallsbesiktningar. 

 Upphandlingar: Tekniska konsulter. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-03-29, tre sidor. 
__________ 
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Tn § 12 

 

Tekniska nämndens ärendebalanslista 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra det från tekniska 

nämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har gått igenom tekniska nämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförd och 

kan därmed avslutas: 

 

Datum / § Ärenderubrik 
TN/2016:84/28 

Tn 161020 § 55 

Tn 160915 § 47 

Tn 160420 § 24 

Framtida användning av "Borohuset", 

Ersholen 7:15 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikationsavdelningen 2017-03-16, en sida. 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2017-03-16, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
__________ 
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 Dnr TN/2017:30/04 

Tn § 13 

 

Verksamhetsberättelse 2016 Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2016 Tekniska nämnden samt 

översända rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden visar ett resultat som är 350 tkr sämre än årsbudget. Det beror på 

flera faktorer men främst ökade personalkostnader och vattenskador. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen 2017-02-22, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2016 Tekniska nämnden, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, E.M. + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr TN/2017:47/04 

Tn § 14 

 

Budget 2018 – Behovsbeskrivning Tekniska nämnden  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Föra ärendet till Budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför budget 2018 ska varje nämnd ta fram en behovsbeskrivning där man 

beskriver volymförändringar, omvärldsfaktorer och 

utvecklingsbehov.  Utöver detta ska investeringsbehov definieras. Den 28 

mars har budgetberedningen ett sammanträde då alla behovsbeskrivningar 

presenteras. Budgetberedningen har sedan ett sammanträde den 6 april för 

diskussioner och politiska prioriteringar. Detta utmynnar den 13 april i ett 

budgetdirektiv som verksamheten kommer få arbeta med under april månad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen, 2017-03-30, en sida. 

Behovsbeskrivning tekniska nämnden 2018, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 
__________ 

Budgetberedningen + handling 
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 Dnr TN/2017:51/28 

Tn § 15 

 

Ombyggnation av före detta kommunhus, Björbo 26:12 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Bygga om plan 1 i före detta kommunhuset, Björbo 26:12 för att 

tillskapa bostäder åt nyanlända flyktingar. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har tilldelats totalt 6 mkr. i investeringsmedel för att lösa 

det akuta behovet av bostäder till nyanlända. Gagnef kommun är enligt lag 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 

Under 2017 beräknas det komma ca 5 personer i månaden. 

 § 

För att lösa en del av det akuta behovet av bostäder för nyanlända flyktingar 

föreslår tekniska förvaltningen att plan 1 i före detta kommunhuset, Björbo 

26:12 byggs om till lägenheter. Plan 1 har stått tomt sedan 

distriktsläkarmottagningen upphörde.   

 

Bedömning 

Utifrån inkomna anbud och kostnadsbedömningar anser tekniska 

förvaltningen att det är ekonomiskt att göra ombyggnationen.  

 

Finansiering 

Finansiering sker genom upptagning av lån inom befintlig ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2017-03-29, en sida. 

 

Underlag 

Hyresberäkning 

Kostnadskalkyl 

Planskiss 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 160616 § 104  

 

 

 

forts. 
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Tn § 15 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 

Tekniska förvaltningen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr, se rapportlista 

Tn § 16 

 

Rapporter 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Beslut från Energimarknadsinspektionen – 

Nätkoncession för område 

Ärendebeskrivning 

Västerbergslagens Elnät AB ansökte den 26 november 2012 om förlängning 

av nätkoncessioner för område med anläggningsnummer 118 Et, 118 GC 

och 118 GP avseende ledningsnät för högst 24 kV. I ansökan begär VB 

Elnät att nätkoncessionerna ska läggas samman till en nätkoncession för 

område. Detta med anledning av att ledningsnät inte längre är uppdelat på 

olika driftområden utan är sammankopplat som ett gemensamt driftområde. 

Underlag 

Beslut från Energimarknadsinspektionen 2017-02-07, dnr 2012-102716, 

inklusive en karta och en bilaga, sju sidor. 

Dnr: TN/2016:29/37 

 

2. Ekonomisk rapportering 2017 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ansvarar för att organisera den ekonomiska uppföljningen 

inom nämndens verksamhetsområde. I detta ligger att ha en fortlöpande 

uppföljning av nämndens ekonomi. 

Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning 

av de enskilda nämndernas ekonomi. Detta ska från och med 2017 ske 

genom  

 Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, 

där alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till 

kommunstyrelsen. 

 Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till 

kommunstyrelsen som information. 

 

forts. 
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Tn § 16 forts. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 170214 § 13, dnr KS/2017:18/04, en sida. 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2017, en sida. 

Dnr: TN/2017:26/04 

 

3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att ta fram ett förslag 

till rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som 

kommunen är medlem i. 

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

fullgörs bland annat genom att begära in uppföljningar och prognoser från 

kommunens olika nämnder och styrelser. 

De kommunala bolagen får redogöra för hur de har uppfyllt det kommunala 

uppdraget. I uppsiktsplikten ingår också att säkerställa att kommunen har en 

väl fungerande intern kontroll. 

Kommunallagen reglerar alltså kommunstyrelsens ansvar att utöva uppsikt. 

Däremot regleras inte hur detta ska gå till. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 170214 § 17, dnr KS/2016:14/10, två sidor. 

Dnr: TN/2017:27/10 

 

4. Beslut från Energimarknadsinspektionen – Förlängd nätkoncession 

för linje för en luftledning från Mockfjärds ställverk till 

Mockfjärds kraftstation 

Ärendebeskrivning 

Energimarknadsinspektionens beslut fattat den 21 mars 2017 med dnr 2016-

100096, Ellevio AB meddelas förlängd nätkoncession för linje för en 55 kV  

 

forts. 
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Tn § 16 forts. 

 

luftledning från Mockfjärds ställverk till Mockfjärds kraftstation i Gagnefs 

kommun Dalarnas län. 

Underlag 

Meddelande samt beslut Energimarknadsinspektionen 2017-03-21, dnr 

2016-100096, tolv sidor. 

Dnr: TN/2016:60/37 

 

5. Inkommande handling till kommunen och dess bolag. 

Upphandlingsdialog Dalarnas rekommendation kring arbetssätt 

om direktupphandling 

 

Ärendebeskrivning 

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som 

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) har arrangerat, har det funnits en bred 

enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på 

rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv. 

Direktupphandlingarna behöver göras öppnare och mer tillgängliga för de 

små företagen och enklare för beställaren. 

I arbetet med direktupphandling, har Upphandlingsdialog Dalarnas 

arbetsgrupp kommit fram till en rekommendation kring arbetssätt om 

direktupphandling, En dalamodell för direktupphandling. 

Rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna 2017.  

 

Underlag 

Följebrev från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2017-03-27, en sida. 

Upphandlingsdialog Dalarna, 16 sidor. 

 

Dnr: TN/2017:46/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Tn § 16 forts. 

 

6. Begäran utökning av investeringsram 2017 - Diskussion 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden avser att begära en utökning av investeringsramen för 

inköp av mark för exploateringsbehov. Ärendet kommer att behandlas på 

tekniska nämnden den 18 maj 2017. 

 

Dnr: TN/2017:41/29 

 

7. Ombyggnad av lägenheter i före detta kommunhuset i Björbo 

Se § 15  

 

8. Lekparker 

 

Ärendebeskrivning 

Göran Westling (KOSA) vill att när kommunen tar bort lekutrustning som 

är farlig ska detta ersättas med ny godkänd lekutrustning. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunikationsavdelningen 2017-03-23, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen (nr 6, 8) 

Tn sekreterare 
__________ 
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Tn § 17 

 

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 delegation. 

 

Delegationsbeslut 

5/2017, Markupplåtelseavtal 

6-8/2017, Grannhörande 

9-10, 12/2017, Parkeringstillstånd 

11/2017, Tillstånd motionslopp 

13/2017, Uppsägning av Nyttjanderätt 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen 2017-03-21, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut tekniska förvaltningen, 2017-03-21, 

en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 
__________ 

 


