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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 2017-03-30, kl. 15.00 §§ 8-9 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Lars-Erik Granholm (KOSA) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Bo Jönebratt (L)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2017-03-30 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 8-9 2017-03-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-21 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr TN/2015:7/04 

Tn § 8 

 

Ombudgetering av investeringsmedel Tekniska nämnden  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2016 Tekniska nämnden. 

2. Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Bevilja Tekniska nämnden ombudgetering av investeringsmedel från 

2016 till 2017 om 118 293 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har främst investerat i fastigheter. Nämnden överskrider 

investeringsbudgeten med 1 684 tkr. Överskridandet beror på flera 

obudgeterade projekt. Flera stora projekt föreslås ombudgeteras, bland annat 

”Nytt äldreboende”, ”Nytt ridhus” och ”Ombyggnation Hedens skola”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2017-03-24, en sida. 

Investeringsredovisning 2016 Tekniska nämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 

Tekniska förvaltningen 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr TN/2017:41/29 

Tn § 9 

 

Inköp av mark för framtida exploateringsändamål 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anvisa medel enligt behov från Gata/Marks investeringsbudget 

till markinköp. 

2. Ge teknisk chef i uppdrag att genomföra köp av fastigheten 

Bomsarvet 3:3 

3. Ge teknisk chef i uppdrag att genomföra köp av del av fastigheten 

Lindan 20:2. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

För att kunna möta efterfrågan på industrimark från företag som vill etablera 

sig i Gagnefs kommun behövs en aktiv markpolitik. Tekniska förvaltningen 

ser ett behov att utöka sitt markinnehav lämplig för industrimark. 

 

Det finns företag som visat intresse att etablera sig i Gagnef, lokalisering har 

främst då varit i närhet till Djurås och intill E16. Planlagd mark för 

småindustri finns i Djurås (Stortäppan, Djurås 3:15), men ytan är relativt 

liten och lämpar sig inte för större industrier. 

 

Fastigheterna Bomsarvet 3:3 och Lindan 20:2, två relativt stora och plana 

områden finns väster om himmelslätta, norr om E16. Tekniska förvaltningen 

har i samråd med kommunledningen tagit kontakt med markägarna och i 

förhandling enats om markpriser. 

 

Bomsarvet 3:3 består av ett 33 hektar stort skogsskifte och del av Lindan 

20:2 består av planlagd mark för bostadsändamål. För det planlagda området 

finns ingen infrastruktur utbyggd, marken har heller inte tagits i anspråk för 

någon bebyggelse. 

 

Väganslutning till E16 finns redan idag och övrig infrastruktur (el och VA) 

finns i närområdet. 

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen anser att marken ska köpas in för att företag ska 

kunna etablera sig i kommunen. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2017-03-30 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Tn § 9 forts. 

 

Finansiering 

Finansiering sker genom upptagande av lån inom befintlig ram 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2017-03-10, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 

Miljö-och byggnadsnämnden, för kännedom 

Kommunchef, för kännedom 

Näringslivsutvecklare T.K. för kännedom 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


