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Plats och tid Rådsrummet, onsdagen den 17 april 2013 kl. 08.30-11.00

Beslutande Tommy Sunvisson (s), ordfiirande
Patric Gålbom (fpl)
Anders Wåhlin (s), tjänstgörande ersättare
Ulf Kjellin (c), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Utses att justera

Plats och tid

Arne Hjorth, sektorschef teknik och service
Anna-Lena Pligg, sekreterare

Ulf Kjellin ( c)

Personal- och kansliavdelningen den 25 april 2013 kl. 16.00

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

J usterande

Anna-Lena Pligg

/
.I:

Tommy Sunvi?6n

Ulf Kjellin

Inga delegationsbeslut för anmälan till kommunstyrelsen.
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§ 32 Dnr 2013.

Aktuell information från sektorchefen

Sektorschefen ska lämna information vid varje sammanträde med tekniska utskottet.

Sektorchefen lämnar information från verksamheten.

Köket
Datorstött näringsberäkningssystem “Matilda” har inffirskaffats och personal håller på att

utbildas.
Samarbete kring utbildning och utbyte med någon eller några närliggande större kommuner

diskuteras just nu.

Belysning
Avtal med Vattenfall om ägande och drift av vägbelysning har sagts upp till årsskiftet av

kommunen. Ny upphandling kommer att göras.

Upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten i Avesta, vilken sköter kommunens upphandlingsarbete, dras med stora

bemannings- och organisationsproblem. Arbetet har därffir mer eller mindre stannat av och

ffirvaltningen söker alternativa vägar.

LSS arbetet
SK Arkitekt i Enköping har direktupphandlats för gestaltning och totalentreprenörshandlingar

till LSS-boendet. Arbetet pågår och ffirvaltningen hoppas kunna ha ffirfrågningshandlingar

klara fl5r utskick i juni.

Brygga
Färdigställande av nya båtbryggan vid reningsverket är beställd av KAK-bygg.

Reglernente flirjournaifliring
Arbete med journalreglemente flir VA-verksamheten pågår och beräknas kunna föreslås inför

nästa TU.
Beslut skall fattas i kommunfullmäktige.

GIS
Nytt webbaserat system, “Infovisaren” för kommunens dagliga karthantering har införts.

Parallellt med detta har arbete med att aktualisera kommunens digitala kartinnehav och

användande av GIS-verktyg i det dagliga arbetet påbörjats. Insatser i såväl material,

programvara som utbildningsinsatser kommer att behövas.
Arbetet sorterar under IT-avdelningen.
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Kommunkontoret
Frågan om Komrnunhusets tillstånd och status kommer inom kort att behöva utredas.
Förvaltningen kommer att äska medel fZ5r utredningar av såväl byggnadens fysiska tillstånd
som hur ytorna skall kunna disponeras bättre.

Riddarhyttans skola
Riddarhyttans skola är fortfarande osåld och några seriösa spekulanter finns inte. Det finns
visst tryck från boende i Riddarhyttan samt från Teatermaskinen att få utnyttja vissa delar av
skolan i väntan på försäljning.
Detta kommer att tillåtas under förutsättning att verksamheten inte försvårar visning och
flirsäljning.

Rivning av fastigheter
Handlingar för fiirfrågan om rivningsarbeten vid fd Solrosen och den övergivna villan på
Bergslagsvägen finns klara fl5r utskick. Haveriet på upphandlingsenheten i Avesta flirdröjer
dock det hela, men alternativa upphandlingsvägar undersöks.

Brev om stöd till vägombyggnad
Ett brev från Stjärnviks Bygdeförening om stöd för ombyggnad av tillfartsväg till bryggan
vid Stora Kedjen har vidarebefordrats till sektor Kultur & fritid.

Undersökning av nedlagda deponier
Upphandling av undersökningar för nedlagda deponier i kommunen sker gemensamt i

VAFAB-området. Kommunen skall dock ta det formella beslutet själv och detta kommer att

ske vid upphandlingsmöte den 26 april.

Skinnskattebergs vägförening
På Skinnskattebergs vägförenings årsstämma visades sektorchefen ut. Hur relationen mellan

kommunen och vägföreningen nu skall skötas är en i högsta grad öppen fråga.

Kommunala badplatser
En åtgärdsplan för kommunens badplatser har tagits fram gemensamt mellan sektorn och

Kultur & fritid.
En preliminär kostnadskalkyl visar på nödvändiga åtgärder för mellan 1 och 1,2 miljoner.

Ansvar och budget ligger på Kultur & fritid men det praktiska arbetet kommer att utföras via
Teknik & service.

Arbetstidsavtal på VA
Ett nytt lokalt arbetstidsavtal för personalen på VA-verket har träffats. Detta innebär främst

att helgarbete begränsas till helgfria lördagar samt att arbetstiden fastställs till 8 timmar per

dag.

Besiktning av VA-anläggningar
En omfattande intern besiktning pågår omfattande alla anläggningar för vatten- och
avloppshantering. Denna skall resultera i översyn av drifts- och skötselrutiner samt

förbättrade investeringsplaner.
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Vattenläcka 4 april
En mycket kraftig vattenläcka uppstod i Skinnskatteberg på kvällen 4 april. Då läckan hade

uppstått i en övergång genom Hedströmmen var den svår att finna och kunde åtgärdas först

efter två dygn. Tack vare kommunens reservkapacitet uppstod aldrig någon fara för

vattenförsörjningen.

Lantmäteriåtgärder för VA-verket
1 arbetet med att förbereda förnyad vattenledning mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan

har konstaterats att ny lantmäteriförrättning förmodligen måste göras.

1 samband med denna kommer även andra rättighetsfrågor med beröring till VA

verksamheten att belysas, bl a frågan om avvattning av gator och vägar.

Brandvattenffirsörjning
Kapacitetsproblem med brandvattenförsörj ningen i Skinnskatteberg har uppmärksammats

och en åtgärdsplan, inkluderande mätningar och upprättande av en teoretisk ledningsmodell,

har påbörjats.
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§ 33 Dnr2013.0168.042

Begäran om tilläggsinvestering 2013 för utbyte av VA-
ledningar i Skinnskatteberg

Sektorschef teknik och service anhåller i en skrivelse om att kommunfullmäktige anslår
5500 000 kr i investeringsmedel 2013 för utbyte och komplettering av vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar utmed Södra Ringvägen och Källvägen i Skinnskatteberg.

Tidigare behandling i ärendet

.tLsektorchefen gör ett ifirtydligande i beslutsunderlaget angående stycket “Förvaltningen har,
i två oberoende undersökningar, beräknat kostnaden för detta arbete till 5500 000 kr plus
moms inklusive material”

Sektorschef teknik och service ffiredrar ärendet.
Med anledning av att upphandling måste göras flir projekteringsarbete måste göras, dras

begäran om tilläggsinvestering tillbaka.

Tekniska utskottet beslutar

g.ärendet angående “Begäran om tilläggsinvestering 2013 för utbyte av AV-ledningar i

Skinnskatteberg” tas upp på nästkommande sammanträde i Tu.
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§ 34 Dnr 2012,1026.294

Hyresförhandlingar

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen om 2013 årshyror har lett till strandning.
Förhandlingar ägde rum den 17 december, och förhandlingsöverenskommelse har inte kunnat
träffas varflir kommunen har hänskjutit tvisten till hyresmarknadskommissionen.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, § 7,
att sektorschefen tar fram underlag till förhandlingar
att om så erfordras kallas till extra sammanträde i utskottet

Sektorchefen rapporterar i ärendet att han haft handläggarkontakter med SABO inför frågans
avgörande i central frhandling. Kommunen har, liksom Norbergs kommun, den lägsta
hyresnivån i landet för kommunalt ägda bostäder. Antal lägenheter som ingår i
förhandlingsunderlaget omfattar 203 lägenheter av kommunens totalt 238, och hyresnivån är
745:70 kr per kvm och år.

Tekniska utskottet beslutade vid sammanträde 2013-02-2 1

sektorchefen arbetar vidare med frågan

Sektorschefen föredrar ärendet och meddelar att förhandlingen är klar.

1 ärendet yttrar sig Patric Gålbom (fpl), Anders Wåhlin (s) och Tommy Sunvisson (s)

Tekniska utskottet beslutar

att tacka ffir rapporten och lägga den till handlingarna.



Ski n nsktteIeTs
kFun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2013-04-17 Sid. 24

§ 35 Dnr2012.0157.101

Medborgarförslag om lekplats vid Sandviksbadet i Bysala

Ett medborgarförslag om att anordna en lekplats vid Sandviksbadet i Bysala, har inkommit

från Cecilia Lord i Bysala.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 84,
tLöverlämna medborgarfi5rslaget till kommunstyrelsen för beslut
att beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 198,
att överlämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade vid sammanträde 2013-01-16

att ge sektorschefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Sektorschefen föredrar ärendet.
Sektorerna för Teknik o Service och Kultur o Fritid har utrett åtgärdsbehoven för alla

kommunala badplatser. Synpunkterna från detta medborgarfcirslag ingår i underlaget och

kommer noggrant att beaktas.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

.r.Lanse medborgarförs laget besvarat
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§ 36 Dnr2013.0024.101

Medborgarförslag om kommunens bilar

Ett medborgarflirslag om att kommunens befintliga bilpark kan ställas om till att köra på

etanol/E85 istället för bensin, har inkommit från Håkan Stenbom, Bysala.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-1 8, § 10,
att överlämna medborgarflirslaget till kornmunstyrelsen för beredning och beslut

p beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, §48
medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsens

sammanträde den 28 maj 2013

Sektorchefen föredrar ärendet.
Då kommunens bilar, med något enstaka undantag, har dieselmotorer är konvertering omöjlig.

Tekniska utskottet beslutar foresl kommunstyrelsen

fl.anse medborgarförslaget besvarat

/
• 1



Ski nnskattT
Miun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2013-04-17 Sid. 26

§37 Dnr20l3.0189.101

Motion om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till
centrala Skinnskatteberg

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Heléne Jarno (fpl).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 11,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen fir beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 47

att motionen överlämnas till förvaltningen fl5r yttrande till kommunstyre Isens sammanträde

den 28maj2013

Sektorchefen ffiredrar ärendet.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ge fiirvaltningen i uppdrag att utreda projektet och därefter redovisa översiktlig

åtgärds-, tidplane- och kostnadsförslag till kommunstyrelsen den 8 oktober 2013.
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§ 38 Dnr 2013. OO36. /1)?’

Rapporter

Rapport lämnas från verksamheten

Sektorchefen rapporterar att ett bud har inkommit från en intressent när det gäller en byggnad

på Lurboområdet.
Inför en sådan försäljning krävs en fastighetsavstyckning.

Tekniska utskottets vilja är att sektorchefen fortsätter diskussionerna med intressenten, och

ffirväntas rapportera vid nästkommande möte.
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§39

Delgivningar

Inga delgivningar fanns.
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&/L5. t37 //

§ 40

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns


