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§1 Dnr 2014 .002 .017

Aktuell information från sektorchefen

Sckto,cIefcn sk2 Himr3 inrnrnnckin vid -ajc samnxntriidc mcd tcknska utsko:tc:.

Rekrytcring av VA-ickniker som kornplcucring till jourschcma pågär.

En genoingånu av dcl rcvidcrQidc Lornosys;cmct har gcr;omfirIs mcd ekor.orniavdclningen
för tf scktorcliefcn och eniwiselieCeci insal ceknik och scnce.

Tekniska citslutce beslutar

au notera infonnailonen liii protokollet
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§ 2 Dnr 2014.0003.042

Budgetuppföljning

Tf seklorchefen rapporterar från årsbokslutct att det ser bra ut på kontot fl5r hostadsfastigheter.
Dels har förbi{tritigsåtgiirder skett mcd återhållsamhet och dels har vädret varit gynnsamt
under vintern vilket medfört att besparingar kunnat göras.

Penilila Danielsson (m) ställer en fråga om kostimderna rör pcrsonallöncr som ska Rras på
fastghctskontot, som besvaras av tf seklorchefen.

‘1’ekniski iilsIottet I)eSILltar

gi godklinna rapportcn

Justerande si Utdragsbestyrkande

4i
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§3 Dnr 2014.0004.001

Verksamhetsuppföljning

Aktuell R5rtcckning över frågor som tZIjs upp finns upprilttad av ordföranden,

Gcnomgng av förteckningen görs. frågor stäLls som besvaras av tfsektorchefen,

Tekniska utskottet beslutar

att notera upprdljningcn till pro(okolle(

/
Justerandcs,4 gn. U tdragsbestyrkand e
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§ 4 Dnr. 2013.0760789

LSS-boende — byggnation

Seklorehef teknik och service Imr en tjänstcskrivelsc lagt fram handlingar och ekonomiskt
underlag för att IiWga ut förCrågaci på totalentrcprcnad för byggnation av LSS-boende.

Tidigare behandling av ärendet

Koninrnnstyrelsen beslutade 2012-06-19, SS,
att upphandlingen av ombyggnad av Solrosen till LSS-boendc avbryts
att en beliovsanalvs görs och ett nytt progrumarbctc inleds
att rapport Uhncias vid kommunstyrelsens sauuttantridc dcii 30 oktober 2012

Kormnunst’relscn heslulade 2012-1 2-01. 174.
att övcrllhnna ärendet ifk fortsatt l,crcdning till tekniska utskottet respektive vård- och
omsorgsut sk st 1 ci
att ircndet ska å:erkonima berett till kornlEuTistyrclscns 1&sta sainmainrijde 2013

Vård- och omsorgsutskoltel beslutade 2013-01-14. 1, l!ireslå koinmunstyrelsen

il snarast pbörja projektering fly nytt LSS-boeiide
att i 2011 års budget öka vård- och oinorgssekIoms min ned 3 000 1kr enligt förslag i
långtidsbudget

Tekniska utskottet beslutade 2013-01 -16. 5, liSreslå komnmnstvrelsen
il nuvarande Sotvrctsgårdcn rivs, och att nybyggnation av nytt LSS-boendc sker på samma
plats, samt att ett antal nya parkeringsplatser tillskapas

Kotnmunstvrelscn beslutade 2013-02-05, 26,
att snarast påhöda projektering av nytt LSS-boende
att nuvarande Solrosen dvs och att nyhyggnatioit av nit LSS-hocnde sker på samma plats
att i 2014 års budget öka vård- oIi omsorgssektorns ram mcd 3 000 tia enligt ffirslag i
långtidsbudgeten

Tekniska utskottct beslutade 2013-05-15. 50
att sektorclefen återkommer till rendc: på tekniska utskottets sammanträde den l2 juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20t3-06-12. 63,
att sektorcitefen foristcer arbetet med LSS-bocndct

Tekniska beslutade 2013-09-1 S, § 73,ucskottet föreslår ko:nrnunstvrctsen
att de föreslagna handlingarna kan ligga till gnind för anbudsrörfrgan beträffande
totalentrcprenad för LSS-hoende på Bårestad 12, f d Solrosen
att entreprenadrorfråuan kommer att villkoras erforderliga politiska beslut sann tifldclnira av
ekonomiska medel

1
Justerandes sigh. Uldragsbestyrkande
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4 fois. Dnr. 2013.0760789

Kommunslyrelsenheslumde 2013-10-OX. 164.
a.t tencmitIera ärendet till tekniska utskottet För 1terlit!are hcredning
att dirckiv ti1l beredningen ör mi arbeia fram cli ffirslag till totuleulreprenad mcd en
beskrivning av olckiet och kravspecilikation mcd anuiaade av blard annat poli:iska mål.
nuljökrav osv. i syFte att gå ut med anbudsFdrfrgan rör att fi in olika Förslag
att beredningen ska ske skyndsamt mcd förslag till koinmunstyrcsens sammanträde den 12
novcmbcr 2013

Teknf ska utskottet beslutade 2013-10-24, § 82,
att Fönaltningen fr i uppdrag att ta fram underlag enligt koinmunstyrelsens dircktiv, och att
kirslaget ljimnas direkt till koinmunstyrelsens sanimanlrä& den 12 november

Tekniska utskottet beslutade 2013-II-OG, § 95, förcsl kommunstyrelsen
att förelagt material utgör underlag för totalcntrcprenadsFörfrgan
att till Förfrågningsundcrlaget tillföra möjlighet till sidoanhud mcd eli traditionell taklösning
att slutkostnadskalkylen baserad på vinnande anbud ska vara underlag för investeringsbeslut
att invcsleringsbeslut ska tas i början av 2014

Kommunstyrelsen beslutade2ol3-1 1-12, § 201,
att iterremittera Urendet till tekniska utskottet För yllerligare beredning

tekniska utskottet beslutade 2013-11-27, § 98,
att ge itirvaltningen i uppdrag att bereda irendet enligt upprättat direktiv

Tfseklorchefcn meddclar all verkstållandei av uppdraget pågår.

Tekniska utskottet beslutar

att no(cra till pro:okollet att verksijillandet av uppdraget pigår.

4
Justerandesi 6. lJtdragsbestyrkande
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§ 5 Dm20140005.51 1

Översyn av hastighetsgränser 1 Riddarhyttan

OrdFöranden Föreslår att en ö’-ersyn av IiastigItctsgrinscnia i RddarIiytIan görs För att
åstadkomma tydlighet i vad som gäller både beträffande liastiglictsgränscr och skyltning.

TF sekiorchefen rapporterar att undersökning pågår och nit syftct är att iiifira 30 kmfh på
villa’1iganrn och 40 krn1li pA Ccntralväucn i ftiddarliytian. lnvcniering pAår till underlag För
beslut om lmstighctgsränser.

Tekniska utskottet lesIutar

nu codkänna rapporlcn

.7

Justerandes(sn. Uldragsbestyrkande
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§ 6 Dnr 20 14.0006.206

Regler för renhållningstaxa i Skinnskattebergs kommun

Reglerna för renh5llningstaxa antogs av konirnunfulIniäktic hösten 2011 för ikraftträdande
fr5n och med 2012-03-31. Det finns nu behov av en översyn av dokurncntct i syfte att
separera dokumentet reg!er fr5n dess hilagor s att de kan komma att fungera var för sig som
enskilda dokument. Det kan ivcn finnas bchov av en översyn politiskt av dokurnentcts
innehML

\‘id cci geciomgäng av dok-umentet konstaterar utskottet att viss revidcringar hchövcr göras.

Ordföranden förcslar att utsko(tct örtsätter att hcrcda ilreildet vid nista sainrnantr?.dc i
uI5oIicI.

Tekniska ipLsIolIvt Iwsii,Inr

att fortsätta bereda 5rcndel vid njs, saniinanIrjdc 1 ucsknuei thn IS februari 2014

Justerandes in. Utdragsbestyrkande
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§7 Dnr2013,1334.431

Rapport spånbank sjön Lien — länsstyrelsen

liinsslyrelsen har 2013-12-06 Iilmnat information i form av nmntlig redovisning av en
kommande rapport “lNirdjupad undcisöLsini — Sjön Licn’, avseende spnbanken i Lien.

Ordföranden rapporterar att lihisstyrciseci söker pengar för nit starta ett projekt för sanering av
sjön Len.
Kornmunstyrelsen lur nie ifitt någon officiell fZirfrgan fr5n liinsstyrclscn angcnde
huvudma nnaskap

En diskussion Förs angcnde Ubnpliglicicn i liunivida Skinnskattchcrgs kommun ska vara
huvudman för cl! sdsa1 projeki då kommunens miijö- och bvggnadsnnmd jr
iiI Isvusmyndiglicten. och ulskollel kommer fram till all Uinsslyrelscn ska sköt; saneringen.

‘rekniska ulskoltet beslutar

att lhgga rapporten iUl hanillingarna

Justerandes sii7 Utdragsbestyrkande

7
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§8 Unr 20130642101

Motion — Behåll huset med gymnastik- och siöjdsal 1
Riddarhyttan

lEn mo:ion uni an behålla huset med gymiastik- och slöidsal i Riddrhyllan. har inkommit från
Carina Såndor (fpl) och Rolf Ardersson (c).

Tidigare behandling av irdnclet

Komn;unfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 42,
att överlånma msLionen till konununstyrelsen för beredning

Ko:nniunstvrclscn beslutade 2013-09-03. § 150,
att övcrlihnna rnotoncn till tekniska utskutet för brcdning

Tekniske utsk-ot:ct bcsluide 2013-10-24. 91,
all ffinallni,,gen ffir i uppdrag alt bereda frågan och återkomma med förslag

Tfseklorchcfen mcdd&ar all uppdraget till miklaren Lir återkallat och kommunen således
fortfarande gcr fasigheien.

Tekniska utskollel beslutar

att ge tf sektorchekn i uppdrag alt bedöma om det jr tekniskt möjligt alt tillmötesgå
rnotionremas arsag och vilka kostnaderna skulle vara
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§ 9 Dur 2014.0019.032

Planerade kurser och konferenser 2014 för tekniska utskottet

Tekniska utskottet ska vid dagens sanimanträde ge förslag till kominunstyrelsen i
rubricerat irende.

Utskottet diskuterar behovet av plancringsdag men framrårallt studiedagar som ir av vikt ør
utskottet.

Teirnisim utsLottet beslutar föresI kommunstyrdsen

alt genomiZira tre separata heldagar för tekniska utskottet som planerings- och studiedagar

4
Justerandes 1 n. Utdragsbestyrkande
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* 10 Dur 2014.0021.294

Trohetsrabatt för hyresgäster — information

Pernilla Danielsson (m) stUllde vid utskottcts sammantriide 2013-1 1-27, 101, frägan vad
trolietsrabzg: rr livrcsgs:cr innebir.
Tf sektorckcfen svarade at det r ett systern som funnits Ifinge och innehar att boende i
korr.muncns fastigheter i mer än tio 1r fr avdrag n deccmbcrlwran mcd 500 kr,
Utskottet önskade vid nilsia sarnrnantride den 9januari 2014 information om
rcgeIsyscr:ct fr dena och om avtatct mcd Ityresgästfäreniugeu cngäende detta.

Tf sekiorehefen rapporlerar att det finns en uaniinal överenskommelse med hyresgiistfliringcn
om troheisFabati. Kravet ir att hyrcsgiisten bott to r i samma lägenhet. Kostnadern för detta
berjiknas till genomsnitt ca 30 000 kr per n

Tekniska utskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

/4

/

Justerandesin> Utdragsbestyrkande
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§ II Dnr20J4.0022.206

Hyresförhandlingar 2014— rapport

Hyrcsförlmndlingar nied I-Iyrcsgästföreningen inför år 2014 har genomförts och scklorchefcn
avger rapport i ärendet.

Tf sektorchefen rapporterar att hyresförlrnndlingarna för 20 t4 är klara och som innebär en
generell höjning med 3,3 procent ilirdelat på 2 procent den 1januari och 1,3 procent den
okt ober.

Utskottet anser alt ulfallet av hyrcsförlrnndlinganm är bra.

Tekniska utskottet beslutar

alt godkänna rapporleri

/7
Justerandes s Utdragsbestyrkande
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§ 12 Unr 2012.0951.294

Avtal med Teatermaskineri - rapport

Avtal om förhyrning av det så kallade Kulhusci i Riddarliyttan har upprittats och
sektorchcfen avger rapport i Lirecidet.

Tf sektorehefcu avger rapport i jirendet.

Tekniska utkotCct beslutar

att godkänna rapporten

(—3
Justerandes ‘ Utdrugsbcstyrkande
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§ i3 Dnr20140009l01

Ovriga rapporter

1 lär lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Patric Gålbom (fpl) ställde vid utskoltets sammanträde 2013-1 1-27, § 101 en övrig fråga
angående rescrvkraft vid vattenverket i Färna, hur det ordnat när elavbrott uppstår.
Sektorchcftn ska kontrollera detta med VA-sidan och återkomma med besked vid nästa
sammanträde den 9/1 2014.

Tf sektorchefcn har undersökt saken och kan rapportera att stationär reservkrafi finns och att
denna ytterligare ska kompletteras med hydroforer.

lelmiska utskottet leslnhr

att godkänna rapporten

Justerandes si rf. Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr20140010.002

flelgivningar

Avfall Sverige
131119 Dnr2013.0675.420
Angående val till Avfall Sveriges styelse och revision nomineringar t[1l rsrnålc 20-21 maj
2014

Iloverket
131206 Dnr 20131265271
llostadsniarknadscnkäten ir 20[4

Shinnsliat(cbcrgs konmiun
131216 Dnr201312199.231
Miö- och byggmids,iiiirnider.; Awndc ansökan rörhnnJsbcskcd

Tekniska utskottet bcslutnr

att ligga tlcgivningn-na iJ Jiandlingurna

1

Justerandes sgfl. Utdragsbestyrkande
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§ 15 Dnr2014.0011.101

Övriga frågor

Anders \Våhlin (s) ställer en fråga om polisanmälan från änsstyrelscn angående provtagning
i reningsverket Skinnskatteberg, som varit en mediafråga.
Tfscktorchefen svarar att anmälan skulle gälla försvårande av myndighetskontroll. Det har
ännu inte kommit in meddelande till kommunen från länsstyrelsen om alt en sådan anmälan
gjorts.

Patric Gålbom (fpl) ställer en fråga om möjlighcten att göra någon form av åtgärd Pir att
dämpa hastigheten genom Bernshammar vid den gamla affilren ( det s.k liket), där barnen
väntar på skolbussen.
Pemilla Danielsson (m) anför att kommunen kan tillskriva Irafikverket om detta, vilket
tfscktorchcfen litar sig att göra.
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§ 16 Dnr2012.1022.379

Belysning på Centralvägen

Kontakter med Trafikvcrket har ägt rum angående belysningen på Centralvägen, Evcntuel!t
finns en vilja att förbättra och rusta upp denna Dm kommunen visar intresse av att överta
driften av belysningen.
Vid dagens sammanträde kommer studiel,esök att genomföras på plats för att ta del av det
försök med ny belysning som trafik-verket genomför vid en punkt på Centralvägen.

Tidigare belut ii dling av lircud et

Tekniska utskottet bes’utade 201 2-12-12 § 74,
att ge sektoreheFen i uppdrag diskutera vidare med Trafikverket

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 44,
att sektorehefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sainmantride den 12juni2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12, § 61,
att sektorchcfen fortsätter kontakterna mcd ]rafikverkct och återkommer i ärendet när frågan
är flirdig för beslut

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § SS,
att lägga rapporten till handlingarna
att sektorchefen fortsätter kontakterna med Irafikverket och återkommer i ärendet när frågan
är färdig för beslut

Utskottet genomför ett besök på Centralvägen i Skinnskatteberg för att ta del av det Försök
med ny belysning som trafikverket genomför vid en punkt på Centralvägen

/1

Justerandes si 6. Iitdragsbestyrkande
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