
Skinnsk
IktTffru
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet

Sammanträdesprotokoll

20 13-05-15

Plats och tid Rådsrummet, onsdagen den 15maj2013 kl. 08.30-11.00

Beslutande Tommy Sunvisson (s), ordförande
Patric Gålbom (fp!)
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 P!igg, sekreterare

Patric Gålbom (fp!)

Personal- och kansliavdelningen den 23 maj 2013 kl. 16.30

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

§ 41-57

-9
Justerdes Utdragsbestyrkande

/

Tonhy Lrion

/

Patric Gå!bom



Skinnskt
IIiUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2013-05-15

§41 Dnr2013.

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen ska lämna information vid varje sammanträde med tekniska utskottet.

Sektorchefen lämnar information från verksamheten.

Rekryteringsprocessen av chefstjänst på GS.

Information om semestervikarier, övrig personalinformation.

Kontoret fr sektor teknik och service är bemannat hela sommaren och Arne eller Sam har
alltid bakj our via telefon.

Rapport från “vattenfrågan”. Spolningsschema har gått ut via media samt i brevlådorna till alla
berörda.

Information om yttre upprustning av Sturehuset.

Kommunhusets standard, samt ev. ombyggnationer.

Solgårdens ombyggnad. Gården behöver iordningställas och göras säker.

Översiktsplanearbetet beräknas vara färdigt i slutet av juni. Översiktsplanen ska skickas till alla
ledamöter i tekniska utskottet.

Nytt system fc5r felanmälan. Raili Gustavsson tar hand om alla anmälningar som inkommer via
telefon.
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§42 Dnr2013

Verksam hets uppfö Ij n ing

Hyresavtal Teatermaskinen
Teatermaskinen hyr fastigheten och kommunen står för drift och underhåll enligt avtalet.
Sektorchefen skall skicka avtalsförslag till ordförande.

Skolan Riddarhyttan
Mäklaren har slutat annonsera,
Diskussioner om gymnastiksalen ska finnas kvar i kommunens ägo.

Arrendeavtalet Vätterskogadeponin — kommunen - VafabMiljö
Kommunen har tagit över arrendeavtalet mellan Sveaskog och Vafab. Arrendeavgiften
uppräknad med index är idag 20.032 kr per år.
Sektorehefen arbetar med det nya avtalet.

Fastigheter Färna - hyresavtal
Sektorchefen arbetar med frågan.

Vattenledning — slutlig kostnad och ibruktagande
En slutsummering ska göras.

Avgifter vattenförbund
Kommunen är medlem i Hedströmmens vattenförbund respektive Arbogaåns vattenförbund,
Sektorehefen har kontrollerat avgifterna och finns nu med i budget.

Måluppfyllelse
Sektorchefen föredrar det aktuella läget. Till sammanträdet den 12juni 2013 ska en skriftlig
sammanställning presenteras.

Detaljplan för Masbo
Restaurangverksamhet ingår i detalj planen.

Upphandling tjänster
Ärendet diskuteras och vid sammanträdet den 12 juni 2013 upptas ärendet med en egen punkt
på dagordningen.

Just ndes Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013

Bokslut 2012 för sektor teknik och service

Verksamhetsområdet innehåller samhällsplanering, planfrågor, fastighetsförvaltning,
renhållning, vatten och avlopp, måltidsverksamhet och allmänna arbeten samt
energirådgivning.

Sektorchefen redogör ftr bokslut 2012.
Resultat -426 tkr.

Tekniska utskottet tackar för rapporten
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§ 44

Belysning på Centralvägen

Dnr 2012,1022.379

Kontakter med Trafikverket har ägt rum angående belysningen på Centralvägen. Eventuellt
finns en vilja att förbättra och rusta upp denna om kommunen visar intresse av att överta
driften av belysningen.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2012-12-12 § 74,

att ge sektorschefen i uppdrag diskutera vidare med trafikverket

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.

Tekniska utskottet beslutar

sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12juni 2013.
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§ 45

Gåva till Skinnskattebergs kommun

Dnr 2012.0849.109

Ägarna till fastigheten Täkten 1:26 i Karmansbo, Skinnskattebergs kommun, avser att
överlämna fastigheten som gåva till kommunen.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2012-10-17, § 60,
sektorchefen får i uppdrag att undersöka frågan vidare till nästa sammanträde

Tekniska utskottet beslutade 2012-12-12 § 77,

lägga rapporten till handlingarna
att sektorchefen fortsätter undersökningarna i ärendet

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.
Fastigheten Täkten 1:26 i Karmansbo är inte av betydelse för Skinnskattebergs kommuns
verksamhet.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

avböja att ta emot fastigheten Täkten 1:26 i Karmansbo, Skinnskattebergs kommun, som
gåva.
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§ 46 Dnr2012.0393.214

Detaljplan för ny sträckning av väg 661

En detaljplan gällande ny sträckning v väg 661 genom Skinnskattebergs tätort antogs år 2001.
Syftet med detaljplanen var att ge planmässiga förutsättningar att genomföra en förändrad
sträckning av väg 661. Enligt denna ersätts den befintliga gång- och cykeibron över järnvägen
av en bro för fordonstrafik med separat gång- och cykelbana med anslutande väg nordväst om
spårområdet i anslutning till industrierna. En ny bro för gång- och cykeitrafik med anslutningar
anläggs söder om Folkets Park.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2012-04-1 1, § 27, att kommunstyrelsen åter väcker
frågan och att arbetet återupptas med att få till stånd en förändrad vägsträckning och ny
järnvägsöverfart enligt denna detaljplan.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-06-19, § 89,
att återuppta ärendet att få till stånd en förändrad vägsträckning och nyjärnvägsöverfart
enligt befintlig detaljplan

uppdra till förvaltningen att börja beredning av ärendet
rapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2012

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 173
att överlämna ärendet till tekniska utskottet för beredriing

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 10

hänskjuta ärendet till nästa sammanträde i februari

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.

Tekniska utskottet beslutar

sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12 juni 2013.
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§ 47 Dnr 2013.0025.422

Fotbolishallen i Skinnskatteberg - skrivelse

En skrivelse har inkommit till kommunen med begäran om att vattenavgifterna sätts ner till
en fast avgift flir fotbolishallen och en fast avgift för Aspebo. Idag betalar fotbolishallen 8 fasta
avgifter och Aspebo betalar 11 fasta avgifter, och därtill betalar båda en förbrukningsavgift
20,60 kr per kubikmeter vatten.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-02-2 1 § 24

att sektorchefen redovisar vilka taxeregler för företag som nu gäller samt föreslår eventuella
ändringar

att ge sektorchefen i uppdrag att besvara skrivelsen

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.
Skrivelsen är ännu inte besvarad.

Tekniska utskottet beslutar

att taxorna kvarstår oförändrade tillsvidare.
att ge sektorchefen i uppdrag att besvara skrivelsen.

-4
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§ 48 Dnr. 2013.0525.287fl

Ombyggnation av tak på Sturehuset - investering

Taket på fritidsgården Sture läcker och måste åtgärdas.

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.

Utskottet diskuterar de eftersatta underhållet på Sturehuset och att arbetet med att reparera taket
redan är i gång. Efterson takarbetet redan är startat finns inte möjlighet att bevilja
investeringsmedel.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att medel för ornbyggnation av taket på Sturehuset ska belasta driften av byggnaden.

Juste des Utdragsbestyrkande
sign.
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§40

Lurbohallen

Rapport från sektorehefen.

Dnr. 2012.0836.813

Sektorchefen rapporterar att arbetet med ett avtalsförslag är i full gång.
Förslaget är att avtalet ska löpa på 4 år, med giltighetstid från 15 augusti 2013.
Avtalsförslaget presenteras för kommunstyrelsens presidium så snart det är klart.

Tekniska utskottet tackar för rapporten
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§ 50 Dnr. 2012.0468.042

LSS — boendet

Rapport från sektorchefen

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.
Direktupphandling är gjord med företaget SK Arkitekt i Enköping.

Tekniska utskottet beslutar

att sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12juni 2013.

Juster des Utdragsbestyrkande
sin !ZJ
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§51 Dnr. 2012.0157.101

Medborgarförslag om inhägnad hundgård i Skinnskatteberg

Ett medborgarförslag om en inhägnad hundgård i Skinnskatteberg har inkommit från
Petra van Loevezijn i Skinnskatteberg.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunftillmäktige beslutade 20 12-09-24, § 85,
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen fl5r beslut

p beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 197,
att överlämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 12,

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

Tekniska utskottet diskuterar en eventuell placering av hundrastgård. Utskottet ställer sig
positiv till medborgarfZ5rslaget.

Tekniska utskottet beslutar

att sektorchefen lämnar förslag på placering av en hundrastgård vid tekniska utskottets
sammanträde 12 juni 2013.
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§ 52

Motion angående Iekpark 1 Färna

Dnr. 2012.0157.101

En motion om att återskapa en lekpark i Färna, har inkommit från Angelique Nyström (fpl).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 83,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 195,
att lämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 13-01-16 § 11,

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

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.

Tekniska utskottet beslutar

att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram ett underlag samt kostnadskalkyl för att återskapa en
lekplats i Färna. Materialet presenteras på tekniska utskottets sammanträde 12juni 2013,
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§ 53 Dnr. 2012.0956.101

Motion om parkeringsproblem vid Hemgården

En motion om parkeringsproblem vid Hemgården har inkommit från Carina Såndor (fp!),
Rolf Andersson (c) och Sture Bäcklund (m).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunflullmäktige beslutade 2011-11-19, § 107,
överlämna motionen till kommunstyrelsen fir beredning

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 25,
att remittera motionen till tekniska utskottet för beredning

Motionärerna föreslår att det iordningsställs fler parkeringsplatser vid Hemgården.

Anders Wåhlin (s) håller med motionärerna om att det finns parkeringsproblem i kvarteren
runt Hemgården, samt att det planerade LSS-boendet ska tas med i diskussionerna.

Tekniska utskottet beslutade 2013-02-21 § 25,

att ge sektorchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga flera parkeringsplatser i
området.

Sektorchefen lämnar rapport i ärendet.
Problem att hitta lämpliga anläggningspiatser för parkering.

Tekniska utskottet beslutar

ge sektorchefen i uppdrag att lämna förslag på placering av en ny parkering vid tekniska
utskottets sammanträde 12juni 2013.

Justnde Utdragsbestyrkande
sig!/,
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§ 54 Dnr. 2012.0495.511

Remissvar angående hastighetsbegränsningar

Kommunstyrelsen ska formellt fastställa de hastighetsgränser som beslutades vid
sammanträdet 2012-10-30, § 132 samt besluta om tidpunkt flir ikraftträdande av de nya
bestämmelserna.
Förslag finns nu upprättat och ska beslutas av kommunstyrelsenltrafiknämnden.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, § 9, fZresIå kommunstyrelsen
att fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg

de nya hastighetsgränserna ska gälla från och med 1 april 2013

1 ärendet yttrar sig tekniska utskottets ordförande Tommy Sunvisson (s) och
Lena Alexandersson (c).

Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 § 9, enligt tekniska utskottets förslag

fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg

de nya hastighetsgränserna ska gälla från och med 1 april 2013

Genomgång av inkommande remissvar.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

gfl fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg

de nya hastighetsgränserna ska gälla från och med 1 september 2013

---)
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Rapporter

Diskussioner om kommunens problem med upphandlingsenheten.
Denna fråga tas som en punkt på tekniska utskottets sammanträde 12juni 2013.
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§56

Delgivningar

Inga delgivningar finns att rapportera.

—7
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Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.


