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Tekniska nämnden

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.45

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf.
Gunnar Östberg (KOSA)
Erik Bergman (M) §§ 57-64, del av § 65.
Bo Jönebratt (FP)

Tjänstgörande ersättare

Håkan Forslind (C) tjänstgörande för Per Karlsson (C)
Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Bengt Andersson (S)

Tjänstemän

Petter Börjesson, tf teknisk chef
Kent Mattsson, fastighetsingenjör
Erik Mååg, ekonom
Marcus Blomqvist, markingenjör, del av § 65

Justering
Justerare

Bo Jönebratt (FP)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2015-11-30, kl. 13.30

Justerade paragrafer

§§ 57-67

Underskrifter
Sekreterare

____________________________

Tuula Lindroth
Ordförande

____________________________

Lars-Erik Granholm (KOSA)
Justerare

____________________________

Bo Jönebratt (FP)
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-26

Datum för anslags uppsättande

2015-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Tuula Lindroth

Datum då anslaget tas ned

2015-12-22

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr 2015:72/00

Tn § 57
Medborgarförslag om förvaringsskåp i Lindberghallen
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget omfattar ett förslag om att placera förvaringsskåp i de
allmänna utrymmena i Lindberghallen.
Förslaget har bedömts som lämpligt och ett skåp med åtta förvaringsboxar
har beställts och installeras under senhösten 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-11-09, en sida.
Protokollsutdrag Kf 150507 § 86, Ks 2015:251/00, en sida.
Medborgarförslag 2015-04-07, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr 2015:211/13

Tn § 58
Medborgarförslag om ensamkommande flyktingbarn i Mockfjärd
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Anse medborgarförslaget besvarad.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget innehåller förslag på byggnader för boenden för
ensamkommande flyktingbarn.
Planering och utvärdering pågår för närvarande i dels en arbetsgrupp för
kommunens lokalförsörjningsplan samt i tekniska förvaltningens uppdrag
om lokalfrågan för ensamkommande flyktingbarn.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Tekniska förvaltningen har utrett ett antal olika byggnader för att skyndsamt
lösa boendefrågan. Arbetet är vid dags datum pågående och de byggnader
som nämns i motionen ingår i utredningsarbetet inklusive ett flertal andra
alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-11-09, en sida.
Protokollsutdrag Kf 151014 § 159, Ks 2015:342/13, en sida.
Medborgarförslag 2015-08-29, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr 2015:212/13

Tn § 59
Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Sofia Jarl (C). Motionen innehåller uppdrag
om att skapa en långsiktig planering för boenden för ensamkommande
flyktingbarn inklusive utvärdering av ett antal nämnda byggnader.
Planering och utvärdering pågår för närvarande i dels en arbetsgrupp för
kommunens lokalförsörjningsplan samt i tekniska förvaltningens uppdrag
om lokalfrågan för ensamkommande flyktingbarn.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Tekniska förvaltningen har etablerat en arbetsgrupp för kommunens
lokalförsörjning. Gruppen består av socialchef, barn och utbildningschef,
teknisk chef samt kommunchef. I arbetsgruppen kommer den långsiktiga
lokalförsörjningen att diskuteras.
Tekniska förvaltningen har utrett ett antal olika byggnader för att skyndsamt
lösa boendefrågan. Arbetet är vid dags datum pågående och de byggnader
som nämns i motionen ingår i utredningsarbetet inklusive ett flertal andra
alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-11-09, en sida.
Protokollsutdrag Kf 151014 § 163, Ks 2015:347/13, en sida.
Motion 2015-09-02, två sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr 2015:9/00

Tn § 60
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Tekniska nämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från tekniska förvaltningens verksamhet,
innehållande:


Fastighetsavdelningen
Reparationer och underhåll
Nybyggen och större ombyggnader
Larm och skydd



Gata -& Mark
Snöröjning
Vägar och broar
Belysning
Exploatering



Beredskap -& säkerhet
Samarbete med andra aktörer
Beredskapsutrustning



Övrigt
Personal
Myndighetskrav

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2015-11-25, tre sidor.
Protokollsutdrag
Tf, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr, se lista

Tn § 61
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

Kf 151014 § 167
Kf 141208 § 206
Ks 2014:952/02
2015:63/02
Ks 141209 § 315
2014:1056/29
2015:73/29
Kf 151014 § 168
Kf 150507 § 85
Ks 2015:225/00
Tn 2015:71:00
Kf 151112 § 214
Kf 140616 § 112
2014:505/31
Tn 2015:180/31

Medborgarförslag om att skapa nya arbetstillfällen
i offentlighetens tjänst runt Marielundsbron,
Flottbron i Kyrkbyn och färjeläget Hässingsta.
Lokalbehovsplan.
Medborgarförslag om att kommunen bygger en
brygga vid älvarnas förening.
Motion om vägskyltning vid E 16 och väg 583.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-11-23, en sida.
Ärendebalanslista för tekniska nämnden 2015-11-23, sex sidor.
Protokollsutdrag
Tn sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr 2015:22/04

Tn § 62
Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Tekniska nämnden
Tekniska nämndens beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Tekniska nämnden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för oktober ligger i linje med årets budget. En förbättring på
1 066 tkr sedan den senaste prognosen i augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen 2015-11-17, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Tekniska nämnden, en sida.
Protokollsutdrag
Teknisk chef + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonom, E.M. + handling
Tf, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26
Dnr 2015:216/04

Tn § 63
Detaljbudget Tekniska nämnden 2016
Tekniska nämndens beslut
1.

Godkänna budgetförslag för 2016.

Ärendebeskrivning
Nämndens totala nettokostnader uppgår till 14 555 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen 2015-10-22, en sida.
Detaljbudget 2016 Tekniska nämnden, två sidor.
Detaljbudget 2016 Tekniska nämnden förklaringar 2015-11-25, sju sidor.
Protokollsutdrag
Teknisk chef + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonom, E.M. + handling
Tf, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2015-11-26

Tn § 64
Tekniska nämndens sammanträdestider 2016
Tekniska nämndens beslut
1.

Fastställa tekniska nämndens sammanträdestider för 2016
enligt följande:
4 februari
10 mars
26 maj
15 september
20 oktober
17 november

2.

Mötestiden är klockan 13.00

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-30, en sida
Protokollsutdrag
Ledamöter och ersättare, tekniska nämnden
Kommunchef
Tekniska förvaltningen
Tn sekreterare
Ekonomiavdelningen
Ekonom E.M.
Kommunsekreterare
Assistent U.J.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-26

10

Tn § 65
Rapporter
Tekniska nämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter
1. Motioner och medborgarförslag samt övriga uppdrag för tekniska nämnden.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2015-10-22 § 56 att motioner och medborgarförslag
som berör tekniska nämnden ska vara en stående punkt på tekniska nämndens
sammanträden.
Underlag
Sammanställning - Motioner/medborgarförslag samt övriga uppdrag för tekniska
nämnden 26 november, två sidor.
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 151022 § 56, en sida.
2. Köp av Nordanholen 5:43
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att Gagnefs kommun vill köpa fastigheten Nordanholen 5:43
av Gagnefbostäder AB (GBAB). Fastigheten består av två lägenheter. Petter Börjesson
förhandlar om priset.
3. Gatubelysning i Gagnefs kommun
Ärendebeskrivning
Markingenjören informerar om gatubelysningen i Gagnefs kommun. Nämnden anser
att gatubelysningen släcks ner för tidigt på eftermiddagarna inom vissa områden, ett
exempel är att belysningen inte är påslagen vid en skola när eleverna slutar om
dagarna, detta medför att olyckor kan ske. Frågan om gatubelysningen kommer att tas
upp igen på tekniska nämndens sammanträde den 4 februari 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning, tekniska förvaltningen, 2015-11-13, en sida.
Protokollsutdrag
Tn sekreterare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-26

11

Tn § 66
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 delegering.
Delegationsbeslut teknisk chef
03/2015, Direktupphandling av tvättmaskin, 2015-11-03.
Parkeringstillstånd
35-37/2015, Parkeringstillstånd
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2015-11-19, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2015-11-19, två sidor.
Protokollsutdrag
Tn sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-26
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Dnr 2015:137/29

Tn § 67
Delegation att teckna hyresavtal
Tekniska nämndens beslut
1.

Ge tekniska chefen delegation att teckna flerårigt hyresavtal på
”Arcoshuset” Industriområdet 12, Mockfjärd.

Ärendebeskrivning
I samarbete med sociala förvaltningen har samtal förts med ett företag som
erbjudit att bygga om byggnaden så den anpassas till boende för
ensamkommande flyktingbarn och hyra ut byggnaden till Gagnefs kommun.
En ekonomisk kalkyl har gjorts av sociala förvaltningen med utgångspunkt
från den offererade hyran och en vilja finns att hyra byggnaden.
Tekniska förvaltningen har tagit del av hyresofferten och gör bedömningen
att Gagnefs kommun kan teckna ett treårigt avtal. Hyreskostnaden för ett
treårigt avtal på 5,94 miljoner kommer att belasta socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen 2015-11-26, en sida.
Protokollsutdrag
Tekniska förvaltningen
Teknisk chef
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

