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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Tekniska kontoret Djurås, kl. 13:00-14:30 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande 

Sven-Inge Persson (S) 

Bo Jönebratt (L) 

 
Tjänstgörande ersättare 

Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Gunnar Östberg (KOSA) 

Jonas Hellsten (C) tjänstgörande för Fredrik Andersson (C) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Marcus Bröddén Blomqvist, teknisk chef 

Erik Mååg, ekonom, §8, §11, §12 

Anna-Lena Palmér, kommunsekreterare 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Bo Jönebratt (L) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-28, kl. 09:00 §8-§18 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ulrika Janises 

  

 
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 2018-03-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§8-§18 2018-03-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-04-19 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ulrika Janises 
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§ 8 

Ombudgetering Investeringsmedel Tekniska nämnden (TN/2016:50) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2017 Tekniska nämnden. 

2. Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen. 

 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Bevilja Tekniska nämnden ombudgetering av investeringsmedel från 

2017 till 2018 om 22 499 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har främst investerat i fastigheter. Tekniska nämnden 

visar ett överskott för investeringar på 108,7 mnkr. Bortsett från projektet 

nytt äldreboende som ej förslås att ombudgeteras till 2017, överskrider 

tekniska nämnden sin investeringsbudget med 4,4 mnkr. De största 

projekten som föreslås ombudgeras är ventilationsombyggnad, utbyggnad 

fjärrvärme Djurås, pedagogiska utomhusmiljöer, ombyggnation av nytt 

kommunförråd, bostäder flyktingar och åtgärder vid Björbo cement. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-05, en sida. 

Investeringsredovisning 2017 Tekniska nämnden, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2018-03-22 4 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 9 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (TN/2018:17) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från tekniska nämndens verksamhetsområden: 

• Teknisk chef 

• Fastighetsförvaltning 

• Fastighetsskötsel 

• Gata/Mark 

• Lokalvård 

• Upphandlingar 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-02-28, en sida. 

Verksamhetsrapport, 2018-03-20, två sidor. 
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§ 10 

Tekniska nämndens ärendebalanslista (TN/2018:22) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gått igenom tekniska nämndens ärendebalanslista. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2018-02-20, tre sidor. 
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§ 11 

Bokslut 2017 Tekniska nämnden (TN/2018:27) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Lägga Bokslut 2017 Tekniska nämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden redovisar ett resultat som är 1,8 mnkr sämre än budget, 

en försämring med cirka 7,1 mnkr sedan oktoberprognosen. Nedskrivning 

av Montelius fastigheten har försämrat resultatet med 8,2 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-13, en sida. 

Bokslut 2017-12-31 Tekniska nämnden fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 12 

Verksamhetsberättelse 2017 Tekniska nämnden (TN/2018:27) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2017 Tekniska nämnden samt 

översända rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. 

Nedskrivningen av Montelius fastigheten försämrade resultatet med 8,2 mnkr. 

Flera stora poster under året gör underskottet lägre, exempelvis lägre 

kapitalkostnader och att gamla förrådet inte rivits och avskrivits. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-13, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2017 Tekniska nämnden tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 13 

Fastigheten Skogen 21:1 (TN/2018:37) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Riva byggnaderna på fastigheten Skogen 21:1 i Djurås. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram kostnaden för rivning till 

nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

År 1966 har det gjorts en lantmäteriförrättning som en sammanläggning 

och fastigheterna Skogen 3:27 och 8:10 har lagts ihop till Skogen 21:1. 

Gagnefs kommun har enligt köpebrev daterat 1987-03-31 köpt fastigheten 

för 150 000 kronor. På den tiden gällde en byggnadsplan över området 

som medgav friliggande bostäder på fastigheten. 1999 har det upprättats en 

ny detaljplan som har ändrat förhållandena så att det bara är tillåtet med 

industri eller kontor. För närvarande hyr Gagnefs kommun ut 

bostadsbyggnaden till fackförbundet Kommunal och utrymmet ovanpå 

garaget används som replokal. 

 

Gagnefs kommun har inte gjort några renoveringar av bostadshuset efter 

köpet av fastigheten. Bostadsbyggnaden är nu i dåligt skick. Skorstenen är 

utdömd och därför värms byggnaden med enbart el. Elkostnaden för 2017 

var nästan 18 000 kronor. Det finns en oljetank i byggnaden med en del olja 

kvar. Tas det rätt på oljan som finns kvar bör tanken tas ut för att slippa 

besiktiga den med jämna mellanrum. Vattnet på toaletten fryser på vintern 

och därför är extra värmefläktar igång. Det blir då och då stopp i avloppet. 

Golvet i garaget är mycket dåligt på grund av att det kommer in smältvatten 

varje vår. 

 

Väljer Gagnefs kommun att behålla fastigheten bör rivning av 

byggnaderna kostas på för att då få en tomt på 1500 m² för kontor eller 

industri. Gagnefs kommun äger också 1300 m² norr om fastigheten. Läggs 

dessa markbitar ihop fås en fastighet på 2800 m² som kan nyttjas för 

verksamhet. Antingen kan Gagnefs kommun själv bygga på fastigheten 

eller sälja den som industrifastighet. 

 

Det har inkommit en förfrågan från en person, som håller på med 

radiosändningar, om att få köpa fastigheten. Väljer Gagnefs kommun att 

sälja fastigheten finns risken att byggnaden inte blir renoverad utan 

förfaller ännu mera. Fastigheten har skyltläge och ligger väldigt centralt. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2018-03-22 9 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Gagnefs kommun bör därför vid en försäljning beakta risken att intrycket 

av Djurås kan försämras. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 

kostnaden för rivning till nästa sammanträde. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

tekniska nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-02-15, två sidor. 

Bilder, en sida. 

Kartbilaga, 2018-02-28, en sida. 
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§ 14 

Delegationsordning för Tekniska nämnden - Revidering (TN/2015:1) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Anta reviderad delegationsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen får remisser från polisen när det gäller allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar på offentliga platser och vid 

vissa anläggningar och verksamheter enligt Ordningslag (1993:1617). 

Offentlig plats är områden som allmänna vägar och områden som redovisas 

som allmänna platser i detaljplan. 

 

Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller upplysning i 

allmän eller enskild angelägenhet. Det kan också vara föreläsningar, 

föredrag, sammankomster för religionsutövning, teaterföreställningar, 

konserter, cirkusföreställningar eller sammankomst där mötesfriheten 

utövas. 

 

Med offentlig tillställning avses tävlingar i sport, idrott och flygning. Det 

kan också vara danstillställningar, tivolinöjen, festtåg, marknader, mässor 

eller andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster 

eller cirkusföreställningar. 

 

För att underlätta det löpande arbetet föreslås att delegationsordningen 

utökas med möjlighet för markingenjör att lämna remissyttranden. 

Nr Ärendeslag Delegat 

2.13 Lämna remissyttrande i frågor som kommer från 

polisen och berör allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar på offentliga platser och vid 

vissa anläggningar och verksamheter. 

Maing 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-02-28, två sidor. 

Delegationsordning, 2016-05-26, nio sidor. 
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§ 15 

Anmälan av delegationsbeslut (TN/2018:21) 

 

 

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 

9/2018, Ansökan om tillstånd angående politisk information i Djurås 

10-12, 19-21/2018, Parkeringstillstånd 

13/2018, Uppsägning hyresavtal 

14/2018, Nyttjanderättsavtal 

15-16/2018, Fastighetsreglering 

17/2018, Omorganisation tekniska förvaltningen 2018 

18/2018, Yttrande bygglov 

22/2018, Yttrande bergvärme 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2018-03-12, två sidor. 
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§ 16 

Bidrag för rensning av dike (TN/2018:8) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Bevilja bidrag för rensning av dike samt byte av trummor med 50 % av 

kostnaden dock maximalt 72 tkr. 

2. Teckna ett skötselavtal för underhåll av översvämningsskyddet. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheterna i södra delen av byn Hagen i Dala-Floda har i alla tider varit 

drabbade av översvämning vid höga flöden i älven. Efter vårfloden 1986 

beslutade Gagnefs kommun att bygga översvämningsskydd i Björbo och 

Dala-Floda. I Björbo byggdes skyddsvallar och tre stora pumpstationer. I 

Dala-Floda grävdes ett dike som förbinder Näbbäcken med ett system av 

öppna diken som mynnar ut nedströms Ringforsen. Dessutom gjordes en 

damm vid Näbbäckens utlopp med en stängningsbar trumma. Den är öppen 

vid normala flöden men kan stängas vid höga flöden. Då stiger bäcken tills 

nivån blir så hög att vattnet avleds genom det grävda diket som mynnar ut 

nedströms Ringforsen. Där är nivån i älven cirka 1,5 m lägre än uppströms 

forsen. På så vis kan nivån i bäcken hållas på en lägre nivå än älvens nivå, 

och vägarna blir farbara även vid stora flöden i älven. Det grävda diket 

fungerar alltså som ett bräddavlopp.   

 

Det är snart 30 år sedan dikningen utfördes, och diket har slammat igen och 

behöver rensas. Dessutom finns det överfarter på tre ställen med 

vägtrummor som är underdimensionerade. Vägtrummorna är cirka 700 mm 

i diameter men behöver ersättas med trummor med 1 200 mm i diameter. 

Detta för att inte strypa flödet i bäcken. 

 

Bedömning 

De åtgärder som utfördes av Gagnefs kommun 1988 i Dala-Floda är en del i 

ett översvämningsskydd för Dala-Floda och Björbo. Översvämningsskyddet 

i Björbo har Gagnefs kommun tagit ansvar vad det gäller drift och 

underhåll. Gagnefs kommun bör även i Dala-Floda ta ansvar för den 

anläggning man byggt.   

 

Finansiering 

Finansiering inom befintlig ram. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-01-17, två sidor. 

Ansökan inklusive bilaga, 2018-01-05, två sidor. 

 

Underlag 

Bedömning av bidragsansökan från tekniska förvaltningen inkl. bilagor. 

 

Protokollsutdrag 

Wålstedts Landtbruk 
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§ 17 

Budget 2019 - Behovsbeskrivning Tekniska nämnden (TN/2018:48) 

 

 

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 

volymförändringar, omvärldsfaktorer och utvecklingsbehov beskrivs. 

Utöver detta ska investeringsbehov definieras. Den 26 mars har 

budgetberedningen ett sammanträde då alla behovsbeskrivningar 

presenteras. 

 

Driftsbudget 

Utvecklingsbehov 

Resursbehov, utveckling       500 tkr 

 

Investeringar 

Fastighet   14 500 tkr 

Gata/Mark     5 700 tkr 

Lokalvård       300 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-03-21, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 180213 § 22, en sida. 

Plan budgetprocess 2019, 180213, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 

Belysning miljöstationen i Bäsna (TN/2018:66) 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att se över belysningen vid 

miljöstationen i Bäsna samt markerad sträcka i 

beslutsunderlag ”Belysningssträckor som ska utredas i Bäsna 2018”. 

 

Ärendebeskrivning 

Jonas Hellsten (C) initierar ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (C): Återinkoppling av belysning vid miljöstationen i Bäsna. 

Lars-Erik Granholm (KOSA): Ge förvaltningschefen i uppdrag att se över 

belysningen vid miljöstationen i Bäsna samt markerad sträcka i 

beslutsunderlag ”Belysningssträckor som ska utredas i Bäsna 2018”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jonas Hellsten (C) förslag mot  

Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag och finner att tekniska nämnden 

beslutar enligt Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Belysningssträckor som ska utredas i Bäsna 2018, karta, en sida. 

 

 


