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§ 58

Aktuell information från sektorchefen

Diii 2013. 0028.017

Sektorchefen ska länma information vid varje sammanträde med tekniska utskottet.

VA-chefen har sagt upp sin anställning vid kommunen.

Iordningssiällandet av Hagstuvägen efter rörläggningen pågår och blir färdig inom en vecka.

Fämavattnets sista del som gäller Färna ska kopplas på inom kort.

Sektorchefen har anställt en ny chef för GS-enheten (Gemensam Service). Det kommer även
att anställas en säsongsarbetare för att avlasta organisationen med anledning av
persona iförändringar inom sektorn.

Kouumunchefen informerar att en total ekonomisk genomgång ska göras av all kostnader som
under en lång följd av år förts på vattenprojektet, då det i efterhand visat sig att det finns
kostnader som inte skulle ha belastas det kontot.



Skinnskatebs
I4emmun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 201 3-06-12 Sid.68

§ 59 Dnr2013.0030.001

Verksamhetsuppföljning

Förteckning över frågor som ska följas upp, har upprättats av ordföranden.

En genomgång av förteckningen görs.

Felaktig skyltning vid infart i Riddarhyttan kommer att åtgärdas i september.

Konimunchefen anför att måluppfyl lelsen redovisas i delårsbokslutet och årsredovisningen.

Angående miljön i skolans matsal upplevs den som bullrig och måste undersökas.

linplementeringen av det nya kostprogrammet går vidare.

Frågan om kylfack för avlidna på J-lemgården är överförd till sektor vård och omsorg.

Upphandling av tjänster har legat still då upphandlingsenheten inte haft någon chef.
Kommunchefen anför att kommunen måste bortse från samarbetet när det inte fungerar, och
använda egna lösningar. Kostnaderna som uppstår att gå utanför organisationen måste beaktas.
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§ 60 Dnr2013.0030.00l

Översyn av samverkan för upphandling genom
Upphandlingsenheten i Avesta

Utskottet diskuterar svårigheter och problem när det gäller samverkan för upphandling. Det ärtekniska utskottets mening att det i kommunen måste göras en översyn av denna samverkan,
både när det gäller fonn och innehåll, och hur denna samverkan mellan Avesta, Hedemora,
Norberg och Skinnskattebergs kommuner idag fungerar för att tillgodose Skinnskattebergs
kommun behov när det gäller upphandling.

Anders Wåhlin (s) föreslår att utskottet ska begära hos kommunstyrelsen att ge förvaltningen iuppdrag att bereda denna fråga.

Anders Wåhlin (s) föreslår vidare att utskottets ordfhrande begär hos kommunstyrelsens
ordförande att frågan tas upp som extra ärende vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 8
juni.

Tekniska utskottet beslutar

att utskottet ska begära hos kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att bereda frågan
om samverkan för upphandling när det gäller nuvarande fonn och innehåll och hur denna
samverkan fungerar för att tillgodose kommunens behov när det gäller upphandling

att utskottets ordfhrande begär hos kommunstyrelsens ordförande att frågan tas upp som extraärende vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 8 juni
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§ 61

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 iirendet

Tekniska utskottet beslutade 2012-12-12 § 74,
att ge sektorchefen i uppdrag diskutera vidare med Tralikverket

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 44,
att sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12 juni 2013

Sektorchefen rapporterar att det fortfarande pågår föi-utsättningslösa diskussioner med
Trafikverket i positiv anda, och att arbetshypotesen är att först jobba med total upprustning
av belysningen för att i nästa skede ta över belysningsanläggningen i kommunen.

Karin Lindström (mp) anför att det är viktigt att veta vilka kostnader detta kommer att
medföra, och att förhandlingar som görs inte leder till att man sitter fast i något när eventuellt
avtal senare ska utformas.

Sektorchefen anför att meningen är att först komma fram till en avsiktsförklaring för att
förhindra att sådant sker.

Tekniska utskottet beslutar

sektorchefen fortsätter kontakterna med Trafikverket och återkommer i ärendet när frågan
är färdig för beslut
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§ 62 Dnr2012.0393.214

Detalj plan för ny sträckning av väg 661

En detaljplan gällande ny sträckning v väg 661 genom Skinnskatiebergs 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 cykelbron
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 byggnadsnänmden föreslår 2012-04-11, § 27, att kommunstyrelsen åter väcker
frågan och att arbetet återupptas med att få till stånd en förändrad vägsträckning och ny
j ärnvägsöverfart 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
att uppdra till förvaltningen att börja beredning av ärendet
att rapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2012

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 173
att överlänma ärendet till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 10
hänskjuta ärendet till nästa sammanträde i februari

Tekniska utskottet beslutade 20 13-05-15, § 46,
att sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12juni 2013

Sektorchefen rapporterar att inget nytt har skett i ärendet.

Tekniska utskottet beslutar

gt förvaltningens uppdrag att bereda detta ärende fortsätter

Jstndes sign.E Utdragsbestyrkande
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§ 63

LSS — boendet

Rapport från sektorchefen.

Tidigare behandling av ärendet

Dnr. 20120468.042

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-125, § 50
att sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12 juni 2013

Sektorchefen rapporterar att det nu finns framtaget utvecklade programskisser,
utredningsskisser, som ska gås igenom med ansvariga inom sektor vård och omsorg. Planen
är att förfrågningsunderlag ska gå ut i september.

Tekniska utskottet beslutar

att sektorchefen fortsätter arbetet med LSS-boendet
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§ 64 Dnr 2012.0956.101

Motion om parkeringsproblem vid Hemgården

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

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, § 107,
iLöverlänina motionen till kornmunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-05, § 25,
att rernittera motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-02-21 § 25,
att ge sektorchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga flera parkeringsplatser i
området

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 53,
att ge sektorchefen i uppdrag att länma förslag på placering av en ny parkering vid tekniska
utskottets sammanträde 12 juni 2013

Sektorchefen anfZir i en tjänsteskrivelse att behov av fler parkeringsplatser kring Henigården
finns. Förvaltningen gör bedönmingen att det är realistiskt att på kommunal mark anordna ett
antal nya parkeringsplatser i området kring Hemgården.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta motionen



SKinnskattebYgs
I_Ii1fl1Ufl S arnrnanträdesprotokoll

Komrnunstyrelsen
Tekniska utskottet 2013-06-12 Sid.74

§ 65 Dnr. 2012,057.101

Motion angående Iekpark i Färna

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

Tidigare behandling av ärendet

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

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

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 11,
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-1 5, § 52,
att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram ett underlag samt kostnadskalkyl för att återskapa enlekplats i Fäma och att materialet presenteras på tekniska utskottets sammanträde 12juni
2013

Sektorchefen anför i en tjänsteskrivelse att kommunen helt nyligen förvärvat betydande
markområden i centrala Färna varför det nu är möjligt att genomföra investeringsprojekt på
egen mark, som är en förutsättning.

Tekniska utskottet beslutar föreslä kommunfullmäktige

att anta motionen
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§66 Dnr.20120157.101

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

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 85,
överlänma medborgarförsl aget till kommunstyrelsen för beslut
att beslutet därefter delgives kommunftil Imäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 197,
att överlänma motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 12,
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Tekniska utskottet beslutade 20 13-05-15, § 51,
att sektorchefen länmar förslag på placering av en hundrastgård vid tekniska utskottets
sammanträde 12juni 2013

Sektorchefen anför i en tjänsteskrivelse att hundägare i Skinnskatteberg idag saknar en platsatt legalt släppa sina hundar lösa. Anläggningen bör bestå av en inhägnad gräsyta på av
kommunen ågd mark, eventuellt med några sittplatser, och kunna ordnas för en relativt
begränsad ekonomisk insats.

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mp) och yrkar avslag på medborgarförslaget.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

anta inedborgarförslaget

Karin Lindström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 67

Ombyggnad aldreomsorgen

Dnr 2013.0569.101

1 en tjänsteskrivelse anhåller t fkomniunchef och enhetschef om att ombyggnad ochjusteringar
genomförs i Hemgården för att förbättra arbetsmiljön för hemsjukvårdens sjuksköterskor.
Hemsjukvårdens sjuksköterskor har idag sin lokal imymd i källaren på Hemgården. Där vistas
upp till fyra-fem sjuksköterskor samtidigt dagtid där de har sina egna arbetsplatser inpå
varandra. Detta betyder att det är mycket svårt att ha tiderna för ronder med doktorn, hantera
telefonsamtal, arbeta med dokumentation, ta emot besök osv, samtidigt. Lokalen är inte
anpassad för kontorslandskap. Arbetsmiljön är inte tillfredsställande och man har sökt
lösningar under flera år.

Utskottet konstaterar att ombyggnad inom äldreomsorgen tillhör vård- och omsorgsutskottets
kompelensoinråde.

Tekniska utskottet beslLltar

att lämna tjänsteskrivelsen utan åtgärd
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§ 68 Dnr 20)2.0741.319

Översyn av övergångsställen 1 Skinnskatteberg

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-19, § 91, i Riktlinjer för översyn av
hastighetsbegränsningama i Skinnskattebergs tätort, att förvaltningen får i uppgift
att se över de övergångsställen som finns inom tätorten, om de är rätt placerade, om
de fungerar bra och om trafikmiljön behöver kompletteras med ytterligare övergångsställen.En rapport i ärendet ska vara klar till tekniska utskottets sammanträde i september.

Tekniska utskottet har tidigare beslutat, 2012-03-15, § 20, att förvaltningen ser över frågan
om övergångsställen i sin helhet i och med de förändrade hastighetsgränserna.

Tidigare behandling av firendet

Tekniska utskottet beslutade 2012-09-12, § 52,
att bordlägga ärendet

Sektorchefen anför att översyn av övergångsställen kommer att göras till den 1 september201 i samband med omskyltningen av hastighetsgränsema.

Tekniska utskottet beslutar

att översynen verkställs i samband med omskyltningen inför de förändrade
hastighetsgränserna den 1 september 2013
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§ 69 Dur 2013.0032.511

Felaktig skyltning vid infarten till Riddarhyttan före
Ri d da ryaIle n

Den hastighet som nu gäller är 50 kmlh, inte 40 kmlh som skyltningen visar.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-01 -1 6, § 8,
att bordlägga ärendet

Sektorchefen anför att detta kommer att åtgärdas av Trafikverket i september 2013.

Tekniska utskottet beslutar

att rättelse av den felaktiga skyltningen vid infarten till Riddarhyttan före Riddarvallen
verkställs i september 2013

Justera {deslign.
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§ 70 Dnr 2013.0035.101

Rapporter

Karin Lindström (mp) rapporterar från Vattenvårdsförbundets Arbogaån stämma den 4juni.
Förbundet ger intryck av att vara välskött och har god ekonomi. En medverkande från SLU
redogjorde fbr provtagningar (recipientkontrollen), kemikalier och biologisk mångfald.

Ordföranden rapporterar från Hedströmmens Vattenvårdsförbund årsstämma den 24 maj.

Sektorchefen rapporterar att man gjort en mycket grundlig besiktning av alla lekplatser i
kommunen som resulterat i en rapport som nu används för åtgärdsplanering. Inga livsfarliga
lekplatser rapporteras men åtgärder måste vidtas med hög prioritet.

Tekniska utskottet beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

7
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§ 71

Övriga frågor

Dm- 2013.0037.101

Kommunchefen anmäler att en skrivelse från ordföranden i tekniska utskottet tillstälits
förvaltningen angående inköp av läspiatta.

Utskottet överlägger angående detta mot bakgrund av kommunstyrelsens tidigare behandling
av frågan om inköp av läspiattor till politiker och elektronisk ärendehantering.

Tekniska utskottet beslutar

att frågan om läspiattor tas upp som ärende vid nästa sammanträde den 14 augusti 2013


