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Övriga dellagare Sam l-hmherg, tf sektorcijef teknik och service
Agneta C. Lundberg, konimunsekreterare

Utses att j us Lera I’ern il la Danielsson (ni)
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Pernilla Danielsson



Skinnskaftebe?g
ør Zköimthun Sarnrnanlrädesprotokoll
Konmiunstvrel sen
Tekniska utskuttct 2014-02-17 SM 20

17 Dnr 2014.0002.017

Aktuell information från sektorchefen

Se korc helen ska 1 änma inRwinai km vid varje sa i t:inträde med Icknisa u Lsko et

N cl n sk cl ef är rek’, exid oci’ ska bön sin ns:i 1l:i ‘-id ko r:nrnzcn dcii 3 iliars

Verks’ ii II ande ny kanal isM in n Ur Ii h ernät är s utförd i samband ned VA—led ni ii ucn liii I ;iI-Ia

Bidrag har sökis från Uinsstyrelscn.

Arbete med underlag för uppi iand ing av kons tilt er är på väg att lut föras.

Bet r äflinde upphandi mg n ny nin korn tUldehi il cn repre nvcn Ur a
iijpIiandlingsc,,hcten i Avesta frsi efter en drve ni;nad.

[Joksiuts— och badgc:arbc:ct pigiir och ska ‘lra slutilin denim ecka.

Tekniska tiIl&ottet beslutar

att notera infonnationen till protokollet



S ki n ns katteb&gs
(5tE :kornihun

Sa,nrnintriidcsprotokoII
Ko ni ni un st’rel sen
Tekniska utskottel 2014-02—17 Sid. 21

18 Dar 20 1 4.0003.042

Budgetup pfö Ij n ing

Budget upp ffi Ij ni ng ska ske vid varje sa Iii illa Ht rä dc ‘ned tekn s [a utskottet.

In geTi upp (Ni ii og sker denna uTt,ui d mcd inIcInhig av L,c,kshn sarbetet

1 ircnd et vi ‘rar sig l’cniil la Danielsson (ni) a,ig(ic ud c bristen på uppföljning vid dagens
samma ut råde.

le Irns La iiis ko tt et heslu a

nit nol era 1 1 pmi oki ,l et nit bu dgetupp följ ni og inte k IH göras då någon sådan in! c levereratsHl dagens samniaritrijde

fbtdrasbestYrkande



Skinnskattebrgs
ør:_-kömrnun Sanirnanträdcsprotokoll
Kommunstyrel sen
Tekniska utskottet 2014-02-17 Sid. 22

19 D;ir 201 2.flflU.1jfl)i

Verksamhet sup pfö Ij n ing

Aktuell förteckning över frågor som följs upp finns upprittad av ordRiranden.

Cienonig;inu av firtccknbigcn görs - frågor still Is som hcsvaras av tf scktorchek:i

Iii and annal nol er, 511 central köket nu an v änder ck ni ogi ska 1 vs,ncdel iii 30 %. alt person len
ut bil dals i näri ngsprogrammet Mat liii da och att rut i nerna i,r det g ler mat ses över i
illdreomso (gen.

Noteras att upphandlbgsarbct ci betriiti mdc fordon nr gti i si Dc:ia odi andra ecn:pel pupplmndlingar som inte lbngcrar. föranleder diskussion i utskottet om alt upplnm;dlinuscnlctcn
A cstm rirarai:dc lite fungerar tillfrcdssiilIa:,de, oh all dcua tc,jQdn hör aLtualiscrus

‘[ckn iskn utskottet Ii es Intar

Ht ge cFdlöranddn i uppdrag itm röra fr5gan uni brister i uppliandlingssamarbete: niud Aves;i
vidare till komniunstyrelsens ordförande

an i övrigt notera uppfZiljningcn till protokollet

Justerandes lm. litdratzsbestyTkande

J— 1/ L_
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Skinnskattebergs
z-kOmmUfl Samnianträdesprotokoll

Kommun styrelsen
ickniska utsk-oIIel 21)14—02-17 Sid 23

§ 20 l)nr 201 3(1760789

LSS-boende — byggnation

S ekt orclie f teknik oci’ s en• i cc har i en tjil ist eskri vd se lagt fl0111 handlingar oc 1 eko nonif s kl
underlag för att Iäga ut lrfrågan på totalcntreprenad för byggnation av LSS-bocnde

i’idigarc behandling av firendel

Kominiist rclscn heslu:ide 201 2-fl&— l9. SS,
at’. upphandIincn av onitwggnad av Soiroseit tu! LS S-bociidc avtin
att cii bcliovsan:i 1 ys görs och cli nytt progrania rbct e i ni cds
att rappori himnas vid koinmunstyrelsens samnlantrådc den 30 oktober2012

Komniunstvrclscn beslutade 2012—12—01, * 174,
att övcrliinina lirendet tir fortsatt beredning till tekniska utskottet respck-tivc viird— oJi
oms orgsimt skott el
att irendet ska återkomma berett till konitminstyrelsens IZirsta sammanträde 2013

Vird- och omsorgsutskotlet hcslu:ade 2013-01-14. 1, föwlå kontniuns:yreisen
att snarast pibörja prccktcriric av nit LSS-bocnde
att 2014 års budget öka värd- och omsorgssektorns ram med 3 000 1kr enligt llWslag
långt idsbudget

lekitiska utskottet beslutade 2013—01-16, 4 5, föreslå komnmnstyrelscn
att nuvarande Sotvre:sgärden rivs. och att nyhyggnation a’ nytt LSS-boc:dc sker på sanuna
plats, sanil att ett antal nya parkeringsplatser tillskapas

Kornntunstvrelscn beslutade 2013—02-05. 26
att snarast påhöa projektering av nytt LSS-hoendc
att nu; arande Solrasen rivs och att nybygguation av uytt LSS-hoendc sker p saninn p1as
att i 2014 års budget öb vård- och omsorgssektorns ram mcd 3 000 tkr enligt förslag i
långt i dsbudgcl en

Tekniska utskottet beslutade 21)13-05-15, 50,
att sektorcitefen åtcrkorr.nicr till ärendet på tekniska utskottets sammanträde dcii 12juni 20 3

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12, § 63,
alt seklurehelen fortsiitter arbetet mDd [SS-hoe,tdct

Tkniska utskottet beslutade 201 3-09-8, 73, föreslå kouimnunstyrcscn
att dc lZireslagna lmndlfi,ganut kan ligga till grund fr anhudsförfrägan bclräffitndc
totalentreprenad för LSS-bocnde på Bårestad 1:2, fd Soirosen
alt cntreprcnadförfrågan komnic, att vijikoras erforderliga pnIi:iski I,cs1u saint Ii ildclning av
ekonomiska medel

Justerandes Tn TUtbenE



Skinnskattebérgs
- köTn?tiun Sanirnanlrädcsprotokoll

Komniu nstyrel sen
Tckniska ulskottet 2014-02-17 Sid. 24

20 hns. Dnr 2013,0760789

Konimunstyrelsen beslutade 2013-1 0-08, § 164,
att ftterretnittcra ärendet till tekniska utskottet rr vttertiQarc heredning
alt d irck il h rcdni ngen r alt arbeta fram c:t tZirslag till 1 ntalcnt reprenad mcd en
beskrivnin av ohjcktct och kravspee ikat ian xcd Dcgivande av hSncl arnat po!itiska nal.
miljökrav osv., syfte att g ut med nnbudsförfrägan fir att fi in olika flirslay
att beredni ngc’i ska ske skynd saint med förs lag till koninni ustyrel sens saminant räde den 1 2
november 2013

Tekniska utskottet beslut; dc 2013-10-24, 82,
au fin’aIiingcn flr i uppdra all la fram underlag enligt knininunsl relsens di rebiv. och ilt
tZirs 1 aget kim ‘uis d rekt t 1 ko ni nu nst yrel sens sammantrild den 1 2 november

ickinska utskottet beslutade 2013-1 1-06. 95. Firestå kowmunstyrdsct
att Förelagt na:erial utgör underlag ht toialentrepreiiadsf&Fr3gaii
att till tZirfritgningsunderlagci tillföra niöjligliet till sdianbud ned c:i traditionell taILisning
att sltitkostnidskalkylen baserad på viimandc ,nljud ska var;’ underlag för iiivesteriinisheslut
att invcsterfngsheslut ska tas början av 2014

KonnnunsLrcIsen beslutade 2D3-l 1 -12. 201,
att ltLnelnittcra rendct till tekniska utskottet tDr yttorHuare beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-27, 98,
att ge rörvaltningen uppdrag att bereda irendct enligt uppriittat direktiv

Tekniska utskottet beslutade 2W4-0l-09. 4.
att notera till protokoflct att verkstjillandet av uppdract pagr

Ordförande,i lämnar infonimtinn on-, vcrks:äihn:del av uppdraget och att han undcrhaiidlar
om ritningar. 1 det sammanhanget planeras ett studiebesök på ett LSS-l,oende.

Utskottet euns om all ordkiranden och Patrik (lålhom (f1’I) deltar i studiehesöket, där också
representanter från vård- och omsorgsutskottet ska medfölja.

Tekniska .itkottct beslutar

att notera till protokollet att erkställandet av uppdraget pågår

Tekui%ka uWottet beslutar vidare föres!,, koninii,nstyrelsen

att lomniy Sunvissson (s) och Patric Gålbom (fpl) deltar i den grupp som i nästa vecka ska
besöka ett LSS-hoende

-7

rTerandes sin -



Skinnskattebérgs
dyr: k&rtftiun
Kommun styrelsen
Tekniska utskottet

Samniant rädes protokoll

20! 4-02-17 Sid 25

21 on,,, ,I)iir 2014 .uutjo__06

Regler för rerihällningstaxa 1 Skinnskattebergs kommun

Regi e cia flir rc il iå 1 ni igs axa fl lit ogs av koi nhiiun full ki ige 1 si ca 20 1 fZir kro fl [rUda ude
frUn och ned 2(11 2—03—3 Dd 3 uns in: h eLov i’ cii er syn av d akuin cn et i sv fl
separera dokunicn:ct regler hin dcs hiagor si it dc kan konuna att lingera var ftir sig som
enskilda doku:i;cnt. Det kan ivcl :zas behov av en översyn pol:tiski av dnkutncntcs
iiinehill

1idjare heIinndIiii av iirenilcl

TeknisLa utkouet bc.sjuadL 20 14-0l-k)9, 6,
alt Con sUtta be reda ircntleI vid ni sli sa mnm nirijde i iii skol [et den 18 februari 201 4

Tekniska utskottet beslutar

att ge ZSrvallningen i uppdrag att utforma ett [Zirslag till revidering

rternd
— -

-

J



Skinnskattebergs
Saniiiianträdcsprotokoll

Korn rn u nstvrei sen
Tekniska utskottet 2014-02-17 Sid. 26

22 Dnr 20130642.101

Motion — Behåll huset med gymnastik- och slöjdsal i
Riddarhyttan

lLn motion sju iii behålla huset mcd gymnastik— och slGjdsal i RicldirIivttan, har nkorniuir Från
Carina Sändor ([pi) oh Rolf AiiScrson

Tidiga ro b elianti Ting av ärendet

Komtnunlulliniiktige beslutade 2013-06-17, § 42
att övcr{iimna jiottoncn till koIumkInsvrdsen fr beredubu

KonmunstvreIscu beslutade 201 3-09-03. 150.
att övcrlimna motionen Ul tekniska utskottc r b redn imi

Tekniska utskottet I,eslutade 2013-10-24, § 91,
att fzirvaltningen hk i uppdrag att bereda fiågan och återkonuua mcd firslag

leknisk;i utskottet heslutade 2014-01-09. 8.
att ge tf sektoreheren i uppdrag att bcdiina om det är teknisk: möjligt att tillmötcs&i
tuotionärernas rslag ccli vU<a kostnaderna skulle vara

Sektoreliefim redogör tZir -ad sotrt uällcr beträfhuide hygunadew Fastiglictcn har utan
IranL’ång varit till sak, för 1 .Jjnkr, ccli varit toiiistäl Id föru:om den del som fZirskolan
Ekorren ur nmmer Kostnaden för detta var under 2013 netto 466 000 kr.

I ärendel yttrar sig Patric Glhoni (fpl). och föreslår att mun ska titla på en helheislösning hur
f.d skolan kan anviindas, och alt man därför bör avvakta med alt besvara motionen.

Samtliga lcdanitcr instiinuncr i försluuct.

1cluiiska iitskot(et beslutar

alt ge förvaltningen i uppdrag att bereda frågan vidare med alt undersöka en lielhetslösning
för användningen av den f.d skolbyggnaden

‘-7

Justerandes si’ i Cidragshestyrkande



Skinnskattebergs
{5Rh11TUfl Sarnmanträdcsprotokoll

Konirn u nstyrel sca

Tekniska ulskoltel 2014-02-17 Sia 27

§ 23 Dnr2013.0747.432

Förfrågan om delfinansiering och huvudmannaskap för
ombyggnation av Liendammen

1 änss: wc) s i Vii stmaii 1 ands 1 in önskar besked om s:< innsk it cbcrgs kon, ‘min l:ar
möj 1 uhet 1 dclii na:s era oitl,vuunat in ndn av [. cjtda,n::,cn - 1) et sc Lic även ‘am
öns k Lirt at kommunen agerar huvudman r bygg,i at i on en

Tidigare behandling a ircndct

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-18, 77,
att n vaka ned svaret iii länssivrclsen

lekniska utskottet beslutade 20! 3—1 0-24, 83, Rsrcslå kummunstyrelseit
fl dclfinansiering inte är aktuellt

Tekniska utskottet heslulade 2013-1 1-27, 9. Rreå kommumistyrtilsen
fl Ski:mskattebcrgs kounnun (dar sig huvudmannaskapci (& onhygmniion av
Licndamn,cn och därmed besvarar förfrågan från länsstyrelsen angående detta

Kommunstvr±ca bcsluade 2O3-l2-l7, § 222,
att ärendet (dcrrcrnitteras till tekniska utskottet F6r vidare hcrcdning för au belysa
konsekvenserna av omhyggnation och iuvudnutnnskap

1 ärendet ytrar sig lernilla Dauiesson (in) angåc,idc tolkningcn av ko,nmnunstrcistns
uppdrag. 1-lon tolkar detta som mil det ska belysas vad huvudmannaskapet innebär fhr
Skinnskattchergs kommun och lur ombyggnationen påverkar sjön Lici,.

Pcmilia Danielsson (ln) fZrcslär att utskottet ger ordfziranden i uppdrag att fZireslå
kon,munslvreisci,s ordförande all iänsslyrciseii kommer till konununslyrelsen rör all nfonneraom hela frågan, innan beredningen fortsätter utskottet.

Tekniska utskottet Ijeslutar

att ge ordftiranden uppdrag att fZireslå komnunstyrclsens ordiZirande att länsstyrelsen kommertill konmiuustvrelsen för att inlhnnera om hela frågan

___

/1

rJir’ndes sii/ 1 Utdrgshcstwkandc

V/z_— y



Skinnskattebérgs
Ø[E kornhiun Samman(rädcsprotokoll
Kommun tyrel sen
Tekniska utskottet 2014-02-17 Sid. 28

24 Dn, 20 2 1022.379

Belysning på Centralvägen

Kontakter med Tra fikverk et har ilgÉ rum angående hel ysni ngei på Cent r:ilv1gcn, Eventuellt
tinns cii vilja att iZirbättru och rusta upp denna om konnrnncn visar ntrtssc av ni
driflcii av hel> s’Ii:lge:i.
L skol et har vi (1 sanmij; 1 rdct 2{) 1 4—Dl —09 1 6, gcm ni frI et 1 besök på Cciii ra:’ äger: i
Sh fln skit teh erg för an la del a dcl rsök ni ed ny bc1ysn Im som traflk verk et ge iiomför
cii pu,i kt på Central viigc ii.

Eldiga re be ha,idli hg av iiren del

Tekniska ulskotlet beslutade 201 2—1 2-12 § 74,
att ge sektorchekn i uppdrag diskutera vidare mcd iralikverkel

TeKniska ulskollet beslutade 2013-0515. 44,
ut skiorelefbn :iterkoiiinicr ti!I ärendet på tekniska u:skottets sammanträde den 12juni 2{) 13

Tekniska utskottet besluiade2ol3-06-12, 61,
att sekiorehefen fortsätter kontakterna med Irafikverkct och ätcrkomnicr i ärendet när frågan
år f!irdig för helut

Tekniska utskoiiei hcsluiadc 2013-10-24. SS.
a’.t lägga rapporlcn till l:andlingania
at sckiorchcU n fojsincr ko,wLicrna mcd ra kverkej och åicrkomnicr 1 Srendet när frågan
ir flirdig flir beslut

Ulskollel diskuterar utiorilirlingen av belysning på Ccntralägen och del firsök som
gcnoiiitörs av tni flkverkct, och ör eniga om att dca lösnini sorti prövas ir bra.

Teknkka utskottet l,cslutar

a.t sektorehekti fonsätter koaaktcrna med trafikverket och återkommer i ärendet l:r fråg:in
är thrdig för beslut

Ets .

‘t tlMdragsbestyrkandc

I
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Skinnskattebergs
:köj1ijun Sarnnianträdcsprotokoll

Ko In ‘i U istyrelsdn
Tekniska utskouct 2014-02-17 Sid 2Q

§ 25 Dur 2014.001(1.002

Delgivningar

A rh ds ‘iii Ijö verket
110131 Dur 21)14.0T07.15X
In brmit on titt SK 1. om kommu;:cnias giirdc r i simhanti ucd :\rbl sju j övcrkct s ni Is> 1 av
sluuiIiinitning

.S erigc Konirnuner och Landsting, S Kl,
13 1025
Cirlaihir 13:54 Rekommendation om kommunala energikrav på flerl,nstadshus vid

ii ing av konmu nat rk

Tekniska ntskouct beslutar

att liigga delgivningarna till handlingarna

/
—

— —
— — —Justerandes sifr . Utdrasbcstyrkandc
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