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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Tekniska kontoret Djurås, kl.13.00-14.15. 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Lars-Erik Granholm (KOSA) ordförande. 

Sven-Inge Persson (S) 

Bengt Andersson (S) 

Gunnar Östberg (KOSA) 

Fredrik Andersson (C) 

Bo Jönebratt (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Göran Westling (KOSA) 
 

Tjänstemän 

Marcus Bröddén Blomqvist, teknisk chef 
 

Justering 

Justerare 

Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-22, kl. 13.15 §§ 22-31 

 
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 2017-05-18 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 22-31 2017-05-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-13 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Tuula Lindroth 
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 Dnr TN/2017:15/00 

Tn § 22 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet, 

Innehållande: 

 

 Ekonomiskt läge: Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30. 

 Fastighetsavdelningen: Investeringar, pågående projekt, planerat 

underhåll, avhjälpande/akut. 

 Gata och Mark: Investeringar, pågående projekt. Exploatering. 

 Beredskap och säkerhet 

 Övrigt: Personal. 

 Myndighetskrav 

 Upphandlingar: Tekniska konsulter. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-05-18, två sidor. 
__________ 
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Tn § 23 

 

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 

TN/2017:41/29 

Tn 170330 § 9 

 

Inköp av mark för framtida 

exploateringsändamål. 

(Bomsarvet 3:3 och Lindan 20:2) 

TN/2015:109/25 

KS/2012:227/25 

Au 130423 § 94 

Inköp av mark för 

exploateringsändamål. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-05-04, en sida. 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2017-05-04, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tn sekreterare 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2017-05-18 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr TN/2017:26/04 

Tn § 24 

 

Prognos 2017-03-31 Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2017-03-31 Tekniska nämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett positivt resultat för helåret som överstiger budget 

med 3 814 tkr. Överskottet beror på att gamla förrådet inte kommer att rivas 

under året och för stora budgeterade kapitalkostnader. En stor osäkerhet är 

dock flera vattenskador, i dagsläget vet vi inte vad det kommer att kosta och 

vad som är att bedöma som en reparation respektive ett planerat underhåll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-19, en sida. 

Prognos 2017-03-31 Tekniska nämnden, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr TN/2017:26/04 

Tn § 25 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Tekniska nämnden till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett positivt resultat för helåret som överstiger budget 

med 3 814 tkr. Överskottet beror på att gamla förrådet inte kommer att rivas 

under året och för stora budgeterade kapitalkostnader. Vattenskadorna 

beräknas uppgå till 1 mnkr men prognosen är att detta ryms i budgeten.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2017-05-17, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 
__________ 
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 Dnr TN/2016:178/04 

Tn § 26 

 

Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Tekniska nämnden  
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplanen 2016/2017 för 

tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Lagkrav 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 

6, 7. 

 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 

kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

Internkontrollplanen 

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. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 

genomförs för att avlägsna bristerna. 

Den aktuella internkontrollplanen 2016/2017 för tekniska förvaltningen 

består av 3 punkter.  

 

forts. 
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Tn § 26 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2016/2017 Tekniska nämnden, en sida. 

Redovisning av internkontrollplan kontrollansvarigas rapportering 

lokalbehovsplan 2016-2017, 2017-02-13, en sida. 

Redovisning av internkontrollplan kontrollansvarigas rapportering 

besiktningar 2016-2017, 2017-02-13, en sida. 

Redovisning av internkontrollplan kontrollansvarigas rapportering sårbarhet 

i organisationen 2016-2017, 2017-02-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr TN/2017:80/37 

Tn § 27 

 

Utbyggnad av Fjärrvärmeanläggningen i Djurås 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ge teknisk chef i uppdrag att fullfölja utbyggnad av 

fjärrvärmeanläggningen i Djurås (Djurås 3:78) enligt presenterat 

förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Befintlig fjärrvärmeanläggning är dimensionerad för ett effektuttag på 

1000KW. Idag ligger maxuttaget på ca 1200KW vilket gör att pannan måste 

eldas hårt vintertid. Tekniska nämnden har fått medel för att säkerställa 

fjärrvärmeleveranserna i Djurås i 2017 år investeringsbudget. 

 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med konsult tagit fram en lösning 

som både ger en framtidsäker anläggning när det gäller kapacitet och 

driftsäkerhet. 

 

Bedömning 

Förslaget ryms inom befintlig investeringsbudget och tekniska förvaltningen 

gör bedömningen att redovisat förslag ger en bra lösning när det gäller 

ekonomi, miljö och drift. 

 

Finansiering 

Finansieras genom upptagning av lån inom befintlig budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2017-05-17, en sida. 

Djurås Panncentral presentation, nio sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen+handling 
__________ 
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 Dnr TN/2016:50/04 

Tn § 28 

 

Omfördelning av investeringsmedel för genomförande av 
projekten Rondell Djuråsskolan och Skolvägen i Mockfjärd 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Omfördela investeringsmedel inom befintlig investeringsram så att båda 

projekten kan genomföras. 

2. Ge teknisk chef i uppdrag att genomföra investeringsprojektet 

Skolvägen i Mockfjärd. 

3. Ge teknisk chef i uppdrag att genomföra investeringsprojektet Rondell 

Djuråsskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har fått anvisade investeringsmedel i 2016 års budget för 

att utföra upprustning och ombyggnationer för Skolvägen i Mockfjärd 

(4 mnkr.) samt Rondellen vid Djuråsskolan (400 tkr.) På grund av vakanser 

och personalomsättning har projekten ej kunnat genomföras. 

Kommunfullmäktige beslutade att om budgetera outnyttjade 

investeringsmedel till 2017 års budget. 

 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder och utformning för 

båda projekten i samråd med skola och kollektivtrafik. 

 

Enligt budgetpris från leverantör överstiger förslaget för Rondell 

Djuråsskolan investeringsbudgeten med cirka 1,37 mnkr medans budgetpris 

för Skolvägen i Mockfjärd ligger på cirka 2,25 mnkr. totalt cirka 3,62 mnkr. 

Tekniska nämnden har fått 4,4 mnkr. för båda projekten vilka då ryms inom 

befintlig budget under förutsättning att tekniska nämnden gör en 

omfördelning inom befintlig ram. 

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen anser att båda projekten bör genomföras trots att det 

överskrider budget. Båda projekten ryms inom befintlig budget och 

förslagen ger en bra trafikföring och god säkerhet för oskyddade trafikanter. 

 

Finansiering 

Finansieras genom upptagning av lån inom befintlig ram. 

 

forts. 
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Tn § 28 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tekniska förvaltningen, 2017-05-17, två sidor. 

Rondell Djuråsskolan M002, 2017-05-12, en sida. 

Skolvägen i Mockfjärd M002, 2017-02-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn och utbildningsnämnden + handling 

Tekniska förvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr TN/2017:57/00 

Tn § 29 

 

Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

EU har antagit en dataskyddsförordning, GDPR, som från 25 maj 2018 

kommer att bli lag i Sverige och ersätta nuvarande personuppgiftslag. Lagen 

kommer bland annat att innebära ökad transparens och utökade rättigheter 

för medborgare kopplat till den personliga integriteten. 

 

Hårdare krav ställs på såväl företag som myndigheter kring behandlingen av 

personuppgifter och kommer att vara kopplade till stora viten vid 

överträdelse, även om ingen skada är skedd. 

 

För att möta de nya kraven krävs en inventering av kommunens hantering 

av personuppgifter; rutiner, dokumentation, systemlösningar etc. Efter 

avslutad inventering och analys kan det komma krävas åtgärder i form av 

rutinförändringar och systemförändringar. 

 

I länets kommuner pågår nu ett antal lokala projekt för att säkerställa 

myndigheternas hantering. Ledningsgruppen har initierat motsvarande 

projekt i Gagnefs kommun där beredskapssamordnaren ansvarar för 

projektledning. Projektet kommer i första skedet, 2017, att kräva personella 

resurser från varje nämnd/förvaltning då rutiner och systemarbete ska 

inventeras och utredas. Efter avslutad inventering och analys kan åtgärder 

komma att föreslås som påverkar budget för 2018. 

 

Finansiering 

Projektledaren finansieras inom ramen för ordinarie tjänst. Respektive 

kontaktperson från förvaltningarna förutsätts frigöra tid inom ram för sin del 

av arbetet. Kostnader för eventuell utbildning, föreläsare under 2017 

finansieras inom ram för respektive verksamhet. Eventuella anpassnings-

kostnader ska snarast belysas i projektet inför budgetarbetet 2018. 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2017-05-18 13 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Tn § 29 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 170404 § 48, dnr KS/2017:65/00, två sidor. 

 

Underlag 

Fördjupad information om GDPR finns på 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Tn § 30 

 

Rapporter 
 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter 

1. Budgetprocessen 

Ärendebeskrivning 

Budgetarbetet 2018 har dragit igång. En plan för budgetarbetet har tagits 

fram, där datum för budgetberedningens sammanträden framgår. En sådan 

plan måste ha en viss flexibilitet och kan behöva justeras. 

Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera tidplanen.  

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 170404, § 44 dnr KS/2017:60/04, inklusive 

Plan Budgetprocessen 2018, tre sidor. 

Dnr: TN/2017:47/04 

 

2. Budgetdirektiv 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Varje förvaltning/nämnd kommer 2017‐05‐30 att få träffa 

budgetberedningen för en dialog omkring nämndens budget. Till dialogen 

kallas nämndsordförande, förvaltningschef och verksamhetsekonom. 

Dialogen ska utgå från följande förutsättningar: 

•   Förvaltningen kommer att kompenseras för kostnadshöjningar på grund 

av löne‐ och prisutveckling. 

•   Utöver detta kommer budgetberedningen inte fördela medel till 

förvaltningarna. 

•   Till dialogen 2017‐05‐30 ska förvaltningen ta fram ett förslag till 

-   Vilka volymökningar och satsningar man vill föreslå att inkludera i 

budget 2018 

-   Förslag på kostnadsminskningar eller effektiviseringen som 

förvaltningen kan tänka sig att genomföra för att finansiera dessa 

-   Förvaltningen bör kunna beskriva konsekvenserna för verksamheten 

av förslagen. 

forts. 
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Tn § 30 forts. 

 

Underlag 

Budgetdirektiv 2018, 2017-04-25, fyra sidor. 

Dnr: TN/2017:47/04 

 

3. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett 

år gamla och inte besvarade 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (2016-11-10 § 182) ska 

kommunstyrelsen redovisa de motioner och medborgarförslag som inte 

besvarats inom ett år.  

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 170504 § 50. 

 

4. VA-utbyggnad, Himmelsslätta 

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 170504 § 40 inklusive karta, dnr KS/2017:61/34, två sidor. 

Dnr: TN/2017:76/31. 

 

5. Utvändig målning, gruppboende Näset, Mjälgen 22:79 

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 170504 § 43, dnr KS/2015:45/29, två sidor. 

Dnr: TN/2015:154/29. 

 

6. Ombudgetering av investeringsmedel 

Underlag 

Protokollsutdrag Kf 170504 § 44, dnr KS/2015:57/04, tre sidor. 

Dnr: TN/2015:7/04. 

 

 

 

forts. 
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Tn § 30 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning kommunikationsavdelningen 2017-05-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef (nr 1, 2) 
__________ 
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Tn § 31 

 

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 

16-17/2017, Nyttjanderättsavtal 

14, 22-23/2017, Parkeringstillstånd 

18-21, 28/2017, Bygglovsyttrande 

15, 24-26/2017, Fastighetsreglering 

27/2017, Yttrande motionslopp 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen 2017-05-08, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen, 2017-05-08, 

en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska förvaltningen 
__________ 


