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PI ats och tid Stora sa miii:’ it rädesrummet, Kommu nu fl set, den 1 april 201 4 kl. 08-30—09.3

Beslut ande Tony 1361j (s), ordf
Peter Gaminelgflrd Cv). vice ordf
Ulf Forsberg (s)
Peru il la Da ni el ssoii (ni)
Patric Gul horn ( fpl)

övriga deltagare Ulf Kjt’IIiu (c), crsiuare
Thonnis Lc,icll. sktorcheI teknik och serv:e
Ni rna 1 ‘uusI in, ko:n:nunchef
Ag,ic a C. I undb erg, konmiunsckrct Lrarc

Lit s cs att j us:c ra Pcrix la Du: e sson (in)

ats oc 1 d P c rsona — och 1< ansi a delnin een den 7 apr i kl. t}S .30

Underskriftcr:

Sekreterare e. Paragraftr
Agi cia C’. lundberg § 26-30

Ordförande
Tony l3tha

Jus 1 erande . .

l’crnilla Da:iiclsson
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26 Dnr 20:4.Oc’o2.ol7

Aktuell information från sektorchefen

Sektorehefen ska himna nforriatior: ‘id varje s:inmunträde med tekniska utskottet.

Sektoreliddi inleder mcd an presentera sig Rr utsko:tct

An gi cnd propå er från hyresgåsi er att gga om Is ra Ii yl nr och dyl kt på kommun LHS rna rk, så
sådana åt gi rde r kostsamma att göra och måsi c sätt as pri oriteri ugsordni ng gcii ( emot an dra

behov.

En öci sv” av sektorns organisation pågår. lilanci annEll kommer sekiorehefen att bilda en
ledningsgnipp. En nyligen upprättad organisal onsöversikt dclas ut till de närvarande.

Ett prioritcrat område all arbetas mcd r ‘undcrl,lHlsskulden’’, soni ska mynna ut i ett 5rslag
till långsiktie plan ifk finansiering och verkställande,

Sektorn arbetar hårt mcd prioriteringar av uppdrag och verksamhet där ESS-hyggnution är
(lett rör nilnararide högst prioriterade Frågatt.

Ett acita pensioiisavuånuar kommer att ske flott’ sektorn, och varje tjinst ska ses över Inga
man beslut om åt crbesätt ande t as.

Rinii;gslov p(i faslighe: i Färna har hevHjHts Seklorn ska vcrk Ha rhnil]t! av det 1i3,fallna
förrad som det ar fråga om

Rekrytering a fasrighetschef och arbetande städedare har inletts, och annons är publierad.

r1usteraacs sign Lltdragsbestvrkande
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27 Dur. 2013.0760739

LSS-boende — byggnation

Scktorchcf teknik och service har i en tjänsteskrivelse hg: fram handlingar och ekoiiniiiiskt
underlag för att Bigua ut förfr;gm: p totalentreprenad I& hvuunatio,i av LSS-hoc;:dc

lidigare behandling av ärendet

Konirnunstyrclsca beslutade 2012-06—19, SS
att upphandiinen av omli>gwad av Solrnsei ti [SS-boende avbryts
iii en hein; sanalvs görs och ett in’:! prograinarhcte inleds

a:t rapport liui;ni:is vW koni:uuristvrekens saiiun:tntride den 30 ok:oher 2(112

Knininunslyrclsen beslutade 2012-12-04, 174,
nit överhimna irendet fZir forisatl hercdnlt,g till tekniska utskottet respektive vård- och
o mso rgsut skottet
att årendet ska fitcrkomnla berett till komniunstyrelsens första samnmnträde 2013

Vftrd— och oiiisorgsuskolIel beslutade 20134) -14. 1, rcsl koniniunsvre1scn
all simrast phörja projektering av nytt L SS-boende
nI’ i 2014 rs budget öka vircl- sett omsorgssektorns ram med 3 000 kr enligt Förslag i
Ii’ igt id s b u d ge

tekniska utskollet beslutade 2013—01—16, 5, ffircsl komnrnnstyrelsen
att nuvarande Sotvrctsgrden rivs, och att nybyggnation av nytt LSS-bocnde sker p samma
plats, saint att ett antal nya parkeringsplatser tillskapas

Konununstyrelsen beslutade 2013-02-05, 26,
att snarast påbörja projektering av nytt LSS-bocndc
fil nuvarande Solrosen rivs neh att nvhvugnation av nvu LSS—boeadc sker på samimma pats

att i 2014 hrs budget öka vård- och onisorgsscktorus Fant med 3 000 tkr enliur fiirsag i
liingtidsbudge:cn

Tekniska utskottet beslutade 20]3-05-l5. 50,
att sektorehefen återkomnier till ärendet pä tekniska utskottets sanimnantrde den 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12] 63,
att sektorclmeten fortsittcr arbetet mcd LSS-hoendct

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-13. 73, fZ5resi koinnuinstyrelsen
att dc föresagTma handlingarna kan ligga till grnnd för anhudsRirfrtgmi hctriiffii::de
totalentrtprccmad rör LSS-hocride pi Bårestad L2, fd Solrosen
att cntreprenadförfrågan kommer att vii Ikoras erforderliga politiska heslui samt tilldelning av
ekonomiska medel

ri1stcrandcs sin. Utdraushestyrkande
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27 fbrts. unr. 2013.0760.789

Kommunstyre lsc n h esi utade 20 13— 1 0—03, § 1 64,
att terreniittcra årendet till tekniska utskottet tUr ytterligare bcrcdniig
Mi direkt v jU beredni gen jr Mi arhe fram 1irsla g tilL tI:ii ci trcpri nad mcd tn
I,cskri ning av ohj ektet och kruvspccifikation nicd angivar.de av bland annat politiska mM.
niiljökrav osv, 1 s fic au gå ut mcd anhudsförfråg:,:i för att få in olika förslag
att hcrcdningen ska ske skvndsa:nt ned förslag fl! 1 koininuns:vrclscns sammanträde den 12
november 20 1 3

Tekniska utskoltel heslutade 2013-10-24, § 82,
all fiirval tningen tYir i uppdrag att la fram underl ai enligt ko minunstyrel sens di reki v, och att
förs agct 1 minns direkt t il kommu nstyrcl sens samma ut ni de den 1 2 no veniber

Tck in ska ut skottet hes luta de 20 13— 1 1 —06, § 95 Ii resl komnlul is tvrelsen
at: &ekmI inal eriaj ni gör undcrLatz för i otaluutrcpre nads fr ffgm
att till Zirfrågijingsundcraiei lilillira niöjlighel iII sido;nSud mcd en traditionell aklösning
alt slutkostnadskalky len baserad på vinnande anbud ska vara underlag för iI1vestcringshesu:
att iilvcstcringshcslut ska tas i början av 2014

Kominunstyrelsell beslutade 2013—11—12, § 201.
iii ierrcmnittcra ärendet till tekniska utskottet fZr ytterligare heredning

Ickniska utskottet beslutade 2013-11-27, § 98,
att ge Rsrva It ni weIl i uppdrag att bereda ärendet eld igt uppriit tat direkt iv

Tekniska utskolici bes’utade 2o1-0 -09. 4,
iii no:era till proloknUet att erksiällande: av uppdraget pågår

lcknisa utsko:tc: beslutade 2014-02-17, 20,
atl notera iil pro:okollet at: verkstäl!a:idct av uppdraget puår

Tekniska utskotici beslutade vidare 2014-02-17, § 20, {Zireslä kommunstyrelsen
ati Tonimny Sunvissson (s) och Pairic Gålhom (fp!) deltar i den grupp som i nästa vecka ska
hesoka ett LSS-hoende

Ord förailden redogör för det aktuell 1 iget i denna fråga. Det har ‘. sal sig att det ibj ekt som
skulle ha varit ftiren:ål för stutEeliesök. inte var relevant då det lnmdade om en byggnad i två
vaningar. 1-Tall fiireslår [ni andra. länipliare objekt clas upp.

Sektorcliefcn vitr;ir sig, och anför vikten av att göra en nystari med hela frågan. oali att
iiiledninuen hör vara att studera förslagsvis tre hoenden i kommuner med likartade
förhållanden som Skinnskattebcrg. Fönitsijitningarna är inledningsvis ett boende med sex
platser som afla är anpassningsbara fullt ut för alla ty-per av behov. Det ska gå att utnyttja
läenhetcrna så brett som möjligt och att få fram en byggnad utifråll funktionaliteL 1Jan
meddelar vi dare att upphandlingscnheten i Avesta har med detta projekt i Sin prioritcring för
år 2014.

- Juslerandes sign. Utdragsbestyrkandc
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27 hrls I)::r 2(Jl3(i76(L7S9

Komn;uticiicfei vl:nr sig. och önskar utsk-otte[s rizccp(: is för et: iricbktivt arbc:ssärt som
u1gir h-iii hciioel. Iörvaitningciis nening är att involvera pohIkcn i arbetet under hela
vflgeiL

P emilia Dan el ssoii (iii) ?ires 1 år att detta a rhet sflt t, son ii r bra, ska gå 1 la i ro [ts tt ni ngc ii -

Ord ff3ra in! en föres år an en nvs: a ri för ln guna on a’ 1. SS —hocnd c göl 5, OC 1; all utskot tel
beslut 20! 3—1 1 —27, 95. att ge [önalt ni ngeii i uppdrac att h eredzi 1 end c c:il 1 gi upprätta:
iHrektiv. rivs upu.

l’crnf la Da ud sson (in) yrkar 1,1 hl 1 tu iDrsl aget

Ord IDrai id cii stål ler frågan till Drval 1 mllgcii om (len p Inri ID r proj ek (styrning fl tills, som
s kufle upprätt as c gt ful i mäk 1 iges be stut och om dc) ska vara Iii Uir.pi g 1 dn häT arhd ci

K o’nnin tel te en in bm:erar att planen inte jr Framl agcn nen att Ian har ledni ngsutskot tel
ppdrag att ra et rs lag tU i idc 1 fDr projekt styrili lg löjligt’ is kan dta i Ittegreras
enare und er byggnationen, men det viktiga är att ab el a bättre med stora pmj ekt än tidigare

Oavsett

I’crn 1 Ii [Ja nie l sso n (ni) föres 1 är att en rep rusent alM för 1 haj oH tel en och en från oppos it i o len i
le<nska titskoilct ska g :orn.R3ri studiebesök på LSS-boendcn

Ordfl5ra:;dc: samniarif:irlar diskussoncii och de torsag Soni frainftris

Tehunsk, utskottet beslutar

att en nystart sker arhelet mcd byggnation av L.SS-I,ocndc

tt utskot:eis beslut 20! 3—1 1—27, 9, alt ge flinalinirmen 1 uppdnm att bereda iircitdet enligt
unprättat direktiv. rivs upp

att målsättningen ska vara att föisla spadtagel tas i år 2014

att arhetssätlet ska vara induktivt och utgå från behovet

alt fönal:ningen ger fSrslag på studieohjekt att besöka mcd tidpunkter för besök

att samordning sker inLmi iDrvaltmngcn mcl l:i istor teknik och sen c och sektor vård och
omsorg

JustcraiJe sign. Utdragsbcstyrkande
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Dnr 20140316.042

Bedömning av ev. behov av infrastrukturåtgärder med
hänsyn till skolskjutsarna

Koiiicrrnnslyrclsen lcslutade 2014—öl —28, 5, angenc1c kolickt ivlrafikniyndiglictcns översyn
Mc, Kofl gil1andc Fauers:n, No,l,cri och SknskaIcbcrgs kon:niurer. cii inrikt nbgslcslul o::
cii flerial punkter, Bland annat uppdrogs till teknisk;, utskoici, eller sarnrid mcd barn- och
u [bil dniiigsutskou et, göra en ö vu rsiktl i g lcdönining av c’ entu ulla behov av

fr,: rukt uråLgi rdcr nwd h5r.svn till skol ski u[sarna. A’ hedöi nni ngcn ska [ai1gi vii ka
kostnaderna respukti ve .tuird är lirknippzd ned o-:h viVa eventuella Lgärdcr som kan
finansieras j flOilj hud uci ran,cn ffir fr 201 4. t h ,-cdo- sa bedömn ngen 1 fl kommnnsi yrci s en
senasi i d sa mirn ni rild cl juni

Ord randen redogör lir de kontakter so’ fl 1 agi ts mcd poi it Ler i barn— oc Ii [tt idn ingsut skott ut.
1Jirvid har det frarnkocnnni alt inga behov av fitgrdcr irioni omrMei föreligger. d dut för ett
oc tt ett 1 ‘al vt är seda ci ge 10111 li rd cs t giird er ‘i cl iTu lp atscrn:, lur Vilstinani inds Lo kaltrati L
(VL) hiSrjadc mcd skoiskjuisar

K oinniuncl,e fe an Rr all barn — och uthi Idningsutskol tel behandlat frågan vi sitt sa ni Illanträde
2014—03—31. saint att lin’alt[:i[uen ska s:tinordna infonxa:incicn sir. Titgärdertia.

Ord föra ii dc, flircsj jr at’ rend CL tas upp il nsia sanunani räd 1 ekiliska ul skottet lUr att
slutligen ta ställning i Irfigan.

I’chniska LtIskottcI lieslular

att ärendet tas upp vid nästa sanln1antridc i tekniska utskottet, fr alt slutligen ta ställning i
fråga ii

iustcrandes st&i. tJtdragsbcstrkande
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2’) Dnr 2014.0010.002

Delgivningar

Boveriwi
2014-02-28
fl tt 20 14.0226.23 1 ‘Tt ftrnnat im’ ot n stöd till i nvent CtI ffi aV dci, fysiska iii i zlict en i
il erbosi adsliushest iT:dCL

RcgLriI.gen

2014-02—IS SFS nr 58. Kamenilivcnakningslagc: 2013:460. jindring

VäsIers Stad
2011-03-03
Dn r 201 4.021 9 21 2 Un dc nu tel s on] granskn i iig av p Ianl(irsl ag giI 1 ande Fri ks lund,
VisIerås, OP 63

Juswrandcs sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr 20110011101

Övriga frågor

Ulf 1<3 cli in (c) sill 1 ler en fr(iga sin den s. k bond vi gell vid vall ento mcl kan komma all
lagas på slrckaH vatlcniorrict—I3crgstigcn, som blivil frslärd på grund av en vatienilicka.
Seklorehefen tar mcd si frågan.

Ulf Kjell if ii (c), st ((er ci’ frgi om konimunci, iigcr elahonneinn ngct r gamla sk idharac ken
kl florntome( och 0111 dtl ur samma kopplicig till de fastigheter sucu (iger intill.

S2ktorhefcn mr ,,wd sig rfgan

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande


