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Justerare      
      
      
      
 

Plats och tid 
Tekniska kontoret Djurås, kl. 09:00-11:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande 
Sven-Inge Persson (S) 
Fredrik Andersson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Gunnar Östberg (KOSA) §§ 38-45 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, kommunchef, § 9 
Dan Nygren, ledningsstöd, § 9 
Andreas Håll, tf teknisk chef 
Fredrik Sjöblom, driftchef, § 9 
Erik Mååg, ekonom 
Anna-Lena Palmér, kommunsekreterare 
 
Justering 
Justerare 
Fredrik Andersson (C) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-07, kl. 13:15 §38-§45 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Ulrika Gradén  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Lars-Erik Granholm (KOSA)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Fredrik Andersson (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2018-10-30 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§38-§45 2018-11-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-29 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Ulrika Gradén 
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§ 38 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (TN/2018:17) 
 
Tekniska nämndens beslut  
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschefs rapport från tekniska nämndens 
verksamhetsområden: 
• Lokalförsörjning 
• Personalsituationen 
• Nya kommunförrådet 
• Dagcentralen (Flodvägen) 
• Älvudden 
• Tackläckage Solgården, Djurmoskolan, Bäsnaskolan med flera 
• Taksäkerhet 
• Gata/Mark 
• Lokalvård 
• Upphandlingar 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2018-10-15, en sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2018-10-16, tre sidor. 
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§ 39 
Tekniska nämndens ärendebalanslista (TN/2018:191) 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gått igenom tekniska nämndens ärendebalanslista. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-15, en sida. 
Ärendebalanslista för tekniska nämnden, 2018-10-15, tre sidor. 
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§ 40 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Tekniska nämnden 
(TN/2018:28) 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Tekniska nämnden till 

handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden lämnar en prognos som visar ett överskott mot budget på 
cirka 1,8 mnkr. Detta är en förbättring på cirka 800 tkr sedan 
aprilprognosen. Överskottet förklaras av försäkringsersättningar 600 tkr, 
ökade hyresintäkter 250 tkr och att det gamla förrådet inte kommer att rivas 
under året 1 000 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-26, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Tekniska nämnden, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 41 
Utredning av fastighetsstatus Högsveden 5:90 och Heden 2:60 
(TN/2016:98) 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda de båda fastigheterna 

Högsveden 5:90 och Heden 2:60 angående ekonomi, avkastning och 
underhåll tillsammans med Gagnefbostäder AB och slutföra bytet. 

 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag finnas att Gagnefbostäder AB byter fastigheten Högsveden 5:90 
mot kommunens fastighet Heden 2:60. På så vis får Gagnefs kommun 
tillgång till fjärrvärmeundercentral, äganderätt till befintliga 
kulvertledningar, samt mark för eventuella framtida utbyggnadsbehov av 
exempelvis förskola.  
 
Bedömning 
Fastigheterna har med varandra liknande bokförda värden, samt liknande 
nettointäkter. Tekniska förvaltningen bedömer att en grundligare utredning 
av det aktuella skicket för respektive fastighet behöver göras innan beslut 
om byte kan ske.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
utreda de båda fastigheterna Högsveden 5:90 och Heden 2:60 angående 
ekonomi, avkastning och underhåll tillsammans med Gagnefbostäder AB 
och slutföra bytet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget förslag mot liggande förslag och finner att 
tekniska nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-10-16, en sida. 
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§ 42 
Nämndinitiativ om bredband i kommunens lägenheter (TN/2018:167) 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Anse nämndinitiativet besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Bredband till kommunens fastigheter och gruppboenden. Bedömning av 
gruppboendet Åsen specifikt. 
 
Bedömning 
För kommuns fastigheter finns ambition att ansluta till fiber. Det finns dock 
ingen verkställd plan för detta hos Tekniska förvaltningen. Vad gäller Åsen, 
specifikt, så har en bedömning gjorts, tillsammans med Socialchef, att 
installera ett internt fibernät för brukarna i fastigheten. Ett budgetpris från 
Dala Energi är framtaget och finansieringen sker via en hyreshöjning för 
respektive lägenhet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Anse nämndinitiativet besvarat. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att tekniska 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-10-05, en sida. 
Protokollsutdrag, Tn 180918 § 34, en sida. 
Nämndinitiativ, 2018-09-18, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Fredrik Andersson (C) 
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§ 43 
Nämndinitiativ om förmodade delegationsbeslut (TN/2018:168) 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa svar på förmodade 

delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
I nämndinitiativet ställs frågor om förmodade delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-10-05, en sida. 
Protokollsutdrag, Tn 180918 § 35, en sida. 
Nämndinitiativ, 2018-09-18, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Göran Westling (KOSA) 
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§ 44 
Anmälan av delegationsbeslut (TN/2018:197, 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 
66-67/2018, Köpekontrakt 
68-73, 80-82/2018, Parkeringstillstånd 
74/2018, Informationsträff kollektivtrafiken, yttrande 
75/2018, Markanvisning 
76/2018, Arrendeavtal 
77/2018, Hyresavtal moduler 
78-79/2018, Orienteringstävling, yttrande 
83-84/2018, Bygglov, yttrande 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-23, en sida.  
Delegationsbeslutslista, 2018-10-23, två sidor. 
Delegationsbeslutslista, 2018-10-23, en sida. 
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§ 45 
Utvärdering av Tekniska nämnden 2015-2018 (TN/2018:198) 
 
Tekniska nämndens beslut 
1. Lägga utvärderingen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde diskuteras erfarenheter av Tekniska nämndens 
verksamhet under mandatperioden 2015-2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Granholm (KOSA): Lägga utvärderingen till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att tekniska 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-29, en sida. 
 
 
 


