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§ 31 Dcir2OI40002.0I7

Aktuell information från sektorchefen

Scktorchefcn ska Iii:nna information vid varje sammanträde med tekniska utskottei.

Frän \‘afb hrsstmrna. rapporleras a:t Enköping ännu inte har bestimt sig I5r att vara mcd i
det nya komniuimlliSrhundct, rncn dct ska vara klart rdre sommaren. det har instijlits lite mer
personal och rörvarnar om höjda avgifter.

Studiebesöket LSS-hocndc 1 lallstahanintar har gett en lZirsta information om hur ett sädar.t
boende kan se ut och funucra. Det ,zäller att redan i byggnationen SC UPP mcd

driftkostnadcrna i hvggpanen.

FastiglictsclicFcn slutar den 30 april. och tns:en hur varit ute ii annocis cwh urvakt ska
göras inom kort bland cct tiotal sökande.
Siidledariiiitster, är fortfarande mc :u:nons.

Dcl har inko,jj,jjt ett ensidigt uppsägande av Koilmset frän Teatcmiaskincn med lilinvisning
till pägåcixle omförhandhing av avtalet, Uppsägningen kommer lmnieras som ett vanligi
hyresärende frän förvaltningens sida, chersom någon omtörhuiidliiig inte pg1r.

Centralkökel i 1 Icmgrden har problem med kylrum och frysar som kan innebära en kostnad
på cirka 200 000kr att Litgärda.

Tekniska utskottet beslutar

att notera inthrniationcn till protokollet

1 Justerandes sign. - Utclragsbestyrkande
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§ 32 Dnr 2014.0002017

Budgetuppföljning - information

Information om budgctuppl?iljning med ärsprounos per 2014-03-31 ska ges inför behandling
i ledningsutskottet ccli kotnmnunstyrelsen.

Sektoreheftu inlhnnerar om uppföljningcn gällande sektor teknik och scrvice samt
investeringar inom tekniska utskottets acisvarsoniråde.
För Första gingen presenteras nu en siirredovisning av bosLdsfastiglietcr, och utveckling av
detta pågår. 1 tcrtialrapportcn efter sommaren knntrncr även pcrsonalkostnadcr För området
att ingå. Alla lägenheter är utliyrda Vii-utom dc sent är under renovering. det koinnier även att
bli en bättre upplUljitinu och kontroll av iiidutrilhstiglietcr.

L’tskouc är positi till ni Vin altniiuic,i kommit så Nk L\ngi mcd sjirredovis lingon. Del
kommer ML göros en rcnovcringsplan när ny lbstighctschcr är på plats.

Inga aV\ kelscr kan ses proLnosen för lielårel. Kosienheicn ligger ilice rätt gentemot budge:
på grund av att internliyran är felbudgelerd och nie heller medräknad i prissänningen på
kosten. Här är det röda siffror iii ‘änia under året.

Betriiffhnde industrilokaler har det lagis 100 000 kr på att rensa ur LAS-fläkt fastigheten och
bekosta ventilationen till howIi,iglialIccs kök. En del siffror itcrflnns här nå Id ställe men
påverkar inte helheten.

En miss i budgeten har upptäckts när det gäller att avsätta medel för städning av yttre miljöer
(nedskriipning). Detta ska rättas till år 2015 med cirka 100-150000 kr.

Beträffande investeringar är den stora posten t.SS-bocndet som är budgeterat mcd 8 mkr rör
året, och som inte kommer att tas i anspråk fullt ut.
VA-konverteringsledningen till Riddarlwttact budgctcrat till 1 mkr räcker inte då flherrör
också samtidigt ska läggas ut. Detta Ir läggas på is tillsvidare.
Biblioteket har en fuktskada i taket som ska åtgärdas, men det är svårt att hitta en finna som
vill görajobbet.
Oversiktsplanarbetet (lat inte budgctcrats i år. dit tar det redan uått 200 000 kr samt att det
kommer att kosta ytterligare 200 000 kr till innan det är klart senare i år.
Personalstrukturcn kommer att ses ö’ er bland annat när städlcdare anställts.
VA håller budgeten men cheftn ser oroligt på om den ska hålla då dcii ititc klarar akuta
hiindelssr som uppstår.

Som helhet rör sektorn finns det en dcl avvikelser, fel poster mm., men till tertialrapporien
kommer att säga mera. Prognosen är att budueten ska hålla under 20 4 ein inget ordrutsett
händer.

Tcluiiska utskottet Lieslutar

alt notera informationen iII prolokollet
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 33 Div. 20130760789

LSS-boende — byggnation

Sektorclicf teknik och service har i en tjiinsteskrivclsc lagt fram handlingar och ekonomiskt
underlag för alt liigga ut FörFrågan pft totalentrcprcnad för bvugnalion av [SS-boende.

i’idigare beimmiling av ärendet

Konununstyrcisen beslutade 2012-06-19. SS,
att upphandlingcn av ombyggnad av Solrosen till LSS-bocndc avbryts
att en beliovsuiialys görs och ett nytt proraniarbet inleds
att rapport läcutias vid koniniunstyrel5cns sa,nrn;i,itrilde dcci 30 oktober20 [2

Ko:un;uiist elsen beslutade 2012-1 2-04, 174.
ml överlämna ärendet Rir foisat bredning liii tekniska utskottet respektive värd- och
omsorgsul skott el
att Irende: ska &tcrkomma berett till konimunstyrciscits lirsla sammanträde 2013

Vård- och ornsorgsutskoltel beslutade 2013-01-14. 1 förl koininunsivrelsen
att snarast päböija projektering av nytt LSS-boende
att i 2014 års budget öka ‘rd- och omsorgsscktorns ram med 3 000 tkr enligt Rirsiag
Iångtidsbudgct

Tekniska utskottet beslutade 201 3-01 -16. 5. Ibrcsl koinmuns:vrclscn
att nuvarande So:vretsgärdcn rivs. och att nvbvugnation av nyt! LSS-boende sker p samma
plats, samt att cH antal nya parkeringsplatser tillskapas

Knininunstyrelsen beslutade 2013-02-05. 26,
att snarast påbözja projektering av nytt ISS-l,oendc
att nuvarande Solrosen rivs och att nyhytigc;ation av nytt LSS-boende sker p samma piats
att i 2014 ärs budget åka vård- och omsorussektorns ram med 3 000 tkr enligt Fdrsag i
längtidsbudgetcn

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15. 50.
att sektorchefcn återkommer till iirende: p5 tekniska utskottets sanimantr5de den 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12. § 63.
att sektorchefcn fortsätter arbetet ned LSS-bocndct

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-18. 73. rdl kommunstvrclsen
att de Föreslagna handlingarna kan ligga till grund rör anhudslZirfrågan betriiffhndc
totalctitreprenad för LSS-boende pä Brestad 1:2. fd Solroscn
att entreprenadFörfrgan kommer att villkoras crfordcrlS!a politiska beslut sam: tilldelning av
ekonomiska medel

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande
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33 forts. Dnr. 2013.07607S9

Kommunstyrelscn bcslutadc 20 13-10-08? § 164,
alt återtemitier., ärende: till Ickniska utskottet l5r ytterligare beredning
all dirckti till beredningen är att arbeta fram ct förslag till to:alcntreprcnad mcd en
beskrivning av objcktct ccli kravspccilikation mcd angivande av bland annat politiska ml
miljökr;,v osv.. i syfte att g ut mcd anbudsfrfrågan för att fli in olika tZrslag
att beredningen ska ske skvndsamt med förslag till koinniuns:vrelscns samnmn:räde den 12
november 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, 82,
att f?irvaltningcn fri uppdrag att ta fram underlag enligt kommunstyrelsens direktiv, och att
flirslaget lämnas direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 12 novcmer

Tekniska utskottet hcslutade 2013-1 1-06, 95. r&l kommuns:vrclscn
att tiirclugt material utgör underlag för iotalentreprcnadslt3rfrgan
att dli rörfrgniigsudcrlaget tiliflira möilitzhct till sidoanbud ned en traditionell taklösning
att slutkostciadskalkvlcn baserad p innande anbud ska vara uciderlag tör invcsterinusbcslut
att invcstcringbcslut ska tas i början av 2014

Konununstyrelsen besIuiad 201 3-1 1-12, § 201,
att crreniittcra irendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning

Tekniska utskotlel beslulade 2013-11-27, 98,
att ge fön allningen i uppdrag att bereda ärendet enligt upprättat direkliv

Tekniska utskotlet beslutade 2014-01-09, § 4,
att notera till proiokollct att verkställandct av uppdraget pågår

Tekniska utskottet beslutade 2014-02-17, § 20,
notera till protokollet att verkställandet av uppdraget pågår

Tekniska utskottet beslutade vidare 2014-02-17, § 20, Rireslå kommunstyrelsen
att Tommy Sunvissson (s) och Patric Gålbom (fpl) deltar i den grupp socn i rista vecka ska
besöka ett LSS-bocnde

Tekniska utskottet beslutade 2014-04-01, § 27,
ffl_en nystart sker i arbetet med byggnation av LSS-hoende
att utskottets beslut 2013-11-27, 98, att ge fzirvaltningen i uppdrag att bereda lirendet enligt
upprittat direktiv. rivs upp
g målsäctnincn ska vara art första spadtaget tas år 2014

att arbetssättet ska vara induktivt och utgå från behovet
att f!inaltninuen ger förslag p studicobjeki att besök., med tidpunkter för besök
att samordning sker inom fönalinin,zen mellan sektor teknik och sen cc och sektor v,d och
Oms or

Justerandes sign. Utdragshestyrkande

cr
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33 Dir. 20130760789

SektorI,efcn redogör för den fortsatta lianieringen i ärcndci. Tanken är att förvaltningen mr

fram cn IrnndlinsplaniidspIan lur byggprojekiei ihr alt Ii fram en tkislinje för beslu: och
vcrkslälligliel.

Ordföranden föres!iir alt anhöriga bjuds in [är infonnation inför igngsättningcTl av projektel
och att ett rhningsförslag lilgus fram av RnaItningcn vid utskonets sammantråde den 27 maj.

Sektorcijefen vurar sig.

1 dialogen som IlSIjer diskuteras ordförandcns I7rsIag.

OrdftSranden inför att ta fram nya ritningar kan vara tidsödande, och den kostnaden måste tas
om exir, Iilp behövs. Det vore bra om det finns ett existerande LSS-hoende som Förlaga
som kan användas som grund som sedan anpassas till Skinnskattehergs omlnun behov.

Sektorchefcn rälnar med en kostnad ort 200-300 000 kr fdr att anlita en person som kan
arbeta om ritningar som redan finns.

Tekniska utskottet Lcslti(ar enhälligt

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett ritnfngsfdrslag på nytt LSS-buende till
ulskoticis samnunrdc den 27 m 2014

itl ge fönaliningen i uppdrag att samordna nielhin sckiorcn;a teknik och sen cc och vård
och omsorg I7r all arrangera möte med inhöriga före sommaren

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
c //
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34 Dnr2014.0316.042

Bedömning av ev. behov av infrastrukturåtgärder med
hänsyn till skolskjutsarna

Komniunstyrelsen beslutade 2014-0I-2S. § 5. angcndc kollcktivtrnflkmyndighctcns övcrsvr
Mer Koll glillande Fagersta. Norberg och Skinnskattebcrg5 kommuner, ett inriktninusbeslut Om

ett (krial punkter. B!and annat uppdrogs till tekniska utskottet. efter samråd med barn- och
utbildningsutskc’Itct, göra en översiktlig hcdGrnning av eventuella behov av
infrasirukturågärder med hänsyn till skolskj ul sann. Av bedömningen ska framgii vilka
kostnaderna respektive Mgird är förkiuppad mcd och vilka eventuella ätgärdcr som kan
finansieras inom budgetramen Rir r 2014, och redovisa bedömningen till koininunstyrelsen
senasi vid sammanträdet juni.

Tidignre behandling av ärcndet

Tekniska utskottet beslutade 2014-04-01, § 28,
att ärendet tas upp vid nästa sammanträde i tekniska utskoltet, flir att slutligen ta ställning
frågan

Ordföranden rapporwrnr an uppdraget frän k-onmunstvrekcn hzr verksäIlts genom att
samråd i frfgan har skett nä politisk nivi och inom inaltningen mcllan scktorerim Det
konsatcradc frän båda MII att dc nu’arunde skolskjutslinjcrna fungerar bra ur
säkerhetssynpunkt.
Ordföranden röreslår att ärendet däniwd jr berett o:h att detta besked kan lämnas tifl
ko mmunst tel sen.

Tckniski cilskottet beslutar föres! kommunstvrelsen

att inta behov av irfrastrukturtgärdcr rnreliuL’er nllr det gäller dc nuvarande
sko1skjuts1iierna ik ii5ilpiatscr och av— och pästigning fungerar ur säkcrlictssvnpunkt
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35 Dnr20l2.l022.379

Belysning på Centralvägen

Kontakter ned Traflkvcrka har ägt rum angcndc heIvsnhgcn på Centralvägen. Eventuellt
finns en vilja at: förbjiura och rusta unp denna om kommunen visar intresse av att överta
dn flen av hel sifingen.
Utskottet har vid sanimanträdet 2014-01-09. 6, gcnoniröTl et: besök på Centralvågcn i
Sk-innskattcbcrg i& att ta d& av det fZrsök mcd ny belysning som trafikverket gcnom(& vid
mi punkt pi Ceffirakägen.
En änstcskrivelse ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av irendet

Tekniska utskottet beslutade 2012-12-12 § 74,
att ge sektorclielbn i uppdrag diskutera vidare mcd Trafikverket

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 44
att scktorchicftn återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 2juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 201 3-06-12, § 61
att sektorclicftn fortsätter kontakterna med Traflkvcrkct och åtcrkomnwr i ärendet när frågan
är Fdrdig för beslut

Tekniska etskotiel beslutade 2013-10-21. SS.
na lägga rappDndn ull handlingania
an sektorchcfen fönsä;tcr kontakterna med lraflk erket och återkommer i ärendel när fragan
är färdig för beslut

Tekniska utskottet beslulade2ol4-02-l7, 24,
att sck-torcliefcn foisiitter kontakterna med trallkvcrket och ålerkommer i ärendet när friisan
är färdig f& beslut

SekInrclieIn föredrar ärendet. Konlakler har pågått under en längre tid mcd trafikverket om
helvsuinuen på Centralvägen Skinnskattcbcrg. Grunden i ärendet är att se över om det,
samarbete med trafikverket, går att får en förbätiring och upprustning av belysningen där.

Tekniska utskottet bcslutar

att sektorchefcn får befogenheten att fortsätta Förhandlingar med trafikverket i frågan
att fönaltningen väcker frågan igen när det Finns något att rapportera
ati ärendet avslutas

Justerandes sign.. [Jtdragshcstyrkande
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36 Dnr2W3.0642I0I

Motion — Behåll huset med gymnastik- och slöjdsal 1
Riddarhyttan

En motion om a:I bdIla huset med cvrnnas:ik- och siöjdsal i Riddarliyttan, har inkommit från
Carina Si:dor (11I) och Rolf Andersson (c).
En tjänstcskrivclse 1 ärendet har uppråttats.

ThIigrc behandling av Lirendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17. 42.
att överlätnita niotionen till kommunstvrelscn flir bercdning

Kommunstyrcisca beslutade 2013-09-03. 150.
att överlämna motionen till tekniska utskottet ffir heredning

Tekniska utskottet beslutade 201 3-10-24, 91,
att Yirvaltningen fir i uppdrag an bereda frågan och ätcrkomnia mcd förslag

Tekniska utskottet beslutade 2014-01-09, § 8,
att ge tf sektoreliefen i uppdrag att bedöma om det jr tekniskt möjligt alt tilImötesg
motionärernas flirslag och vilka kostnaderna skulle vara

Tekniska utskottet beslutade 2014-02-17, 22,
att ge Edn-altnhigei i uppdrag att bereda frågan vidare med att undersöka en heHletslösning
för användningen av den Ed skolbyggnaden

Scktorchefen föredrar ärendet. Förvaltningen Imr, titan att lyckas, flirsökt sälja den gamla
skolan i Riddarityttan då lokalen till stor dcl står tom. DA det inte varit möjliut att hitta en
köpare har mäklaruppdraget dragits tillbaka. Lokalerna år ett problem då de kostar betydande
belopp främst i uppviinning.

Tekniska utskottet beslutar föreslä kommunstyrelsen

att sektorchcfcn får bcfogerihetcn att fortsätta driva arbetet med att Försöka lutta en
användning för lokalerna, saint att utreda alternativa sitt att hantera loken tUr att minska
kosinadcnrn

Tekniska utskottet l,cslutar fresh kommunfullmäktige

att motionen anses besvarad

Justerandes sign. Utdragsbest’?rkande
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37 Dnr2014.0005.5]

Översyn av hastighetsgränser i Riddarhyttan

OrdlEraidcn rurcslr att en översyn av hastighctsgrinserna i Riddarhyttan görs för att
åstadkomma ydighct i vad som gäller både bcträflhndc Imstghetsiränscr och skvltniiig.
En tiiinsteskrivclse i ircndtx har uppriittats.

Tidigare belmndling av ärendet

Tekniska utskotict beslutade 2014-01-09. 5,
att godkänna rapporten

Sektorchcfen fZiredrar ärendet. Förre ordföranden i utskottet har rrcslagit att det ska göras en
översyn av Iiastighetsgränscrna i Riddarhyltan. Tidigare tf scktorchef har genomfört en
utredning. vilket tidigare Merrapporierats till utskottet.

Tcknisla ntkottet beslutar

att scktorcIicfn åtcrkornmcr i ärendet om det Lrävs ett beslut om förändring

att ärendet avslutas

<)
1randes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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3S Dnr20120393.2l-

Detalj plan för ny sträckning av väg 661

En dctaljplan gällande n sträckning v väg 661 genom Skinrskattebergs tätort antogs :r
2001. SvCte mcd detalinlanen var att ge planmässiga Förntsättningar att genomröra co
tZirändrad sträckning av väg 661. Enligt denna ersätts den befintliga gång- och cvkclbron över
ämväl!cn av en bro fir thrdonstrafik mcd separat glIu- och cykelbana med anslutande väg

nordväst om spåroninidet i anslutning till indusaiema. rn ny bro f5r gäng- ccli evkeitrafik med
anslutningar rnViggs söder om Folkets Park,
Miljö- och byggnadsnämnden FöreshW2Ul2-04-l 1. 27, att kommunstyrelsen 1tcrvickcr
frgan och att arbeici återupptas med att FUll sliind en förändrad vägsträckning och ny
janivagsoverfliri enligt denna detaljplan.
En tjiii,sieskrivclse i ärendet har upprättats.

Tidigare belmndling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 201 2-06-19, 89,
att återuppta ärcndct att få till stånd en föråhidrad vägsträckning och nyjärnvägsäverthrt
en (1 gt befintlig dciii Ij plan
att uppdra till in’alÉiiingen att börja beredninu av Lircndct
att rapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2012

Komniunstyrelsen beslutade 2012-12-01. S 173
att öerlänurn ärendet till tehiska utskolci rsr beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 lO
att hänskiuta ärendet till nästa sammanträde i Februari

Tekniska utsko:tet beslutade 2013-05-15. § 46.
att sck-torclicFcn herkommcr till ärendet på tekniska utskotet sainmaturäde den 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-06-12. 62,
ati Rirvaltningens uppdrag att bereda deita ärende foilsälter

Tekniska ulskottet beslutade 2013-10-24. 89,
fl lägga rapponen till handlingarna
att förvallningens uppdrag att bereda detta ärende forisätter

SektoreheFen fi3redrar ärendet. Förvaltningen har haft i uppdrag att bereda ärende gällande ny
sträckning av väg 661. Grunden till ärendet är att se över om det går att fil en mrändring av den
nuvarande striiclmingen av vägen. Målet är att intressera trafikverket och dämwd Föra upp detta
objekt i deras lngtidspIan. Dock är detta i dagsliiget inte ett objekt som trafikverket valt att
prioritera i planen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



* 38 forts.

Tekniska utskottet beslutar lrcsIi korninunstyrelsen

att önaltnir.gct rar i uppdra att hrtsät:a bevaka fr\gztn ccli Mc ‘äca rcndc om
tralikverket visar ett intrcssc

att ärendet avslutas

Skinnskatteberqs

Kommunstyrelsen
Tekniski utskollet

Samman träctes protokoll

:014-04-29 Sid 49

Dnr 2012.0393.214
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39

Ö’crsyn av överg:ingstiiIIen 1 Skinnskattebcrg

D nr 2012 .0741.] 19

Kommunsivrelsen beslutade 2012-06-19. 91. i Riktlinjer för översyn av
Iias:ighetsbcgräi:sninuarna i Skinnskatteherg tätort, att [önaIIninwn lur uppgift
att se över de ö crngsstäIlcn som finns inom tätorten. om dc ir rätt placerade, om
dc fungerar bra och om traFikmiliön behöver kompletteras med Iterligare ö ergingsstLillen.
En rapport i ärende; ska vara klar till tekniska mskoiteis sammanträde i september

Tekniska utskottet mr tidigare beslutat, 2012-03-15, 20, all fanaltningen ser över frågan
om övcrgingsstäI en i sin helhet i och med de Förändrade lmstiglietsgrnscrna
En tjäns:eskrivclsc i ärendet har upprättats.

Tidigare buliapidling av ärendet

IckTUska utskottet beslutade 2012-09-12. 52,
att bordlägga ärendet

TeknisLa utsLottet hesluinde 2013-06-12, § 68,
alt översynen vcrkställs samband med omskyllningen inför de faränilrade
hastighclsgränscrna den 1 september 2013

Sektorchefen föredrar ärendet. Ett uppdrag från kommunstyrelsen har varit alt se över
placeringen av övergngsstäIlen i Skinnskatteberg tätort. Förvaltningen hnr utrett
plaeeringen, och dci hari dagsläget inte framkommit några behov på Fdrä,,drigar.

Tekniska utskottet beslutar föreslä kommunstyrelsen

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta bevaka frågan och att ett nytt ärende väcks om
behov uppstår

alt ärendet avslutas
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§ 40 [Jcir2OI4.00l0002

Ut 1 givli inga

a[aIMiIjö AB
Drr 2014.0297106
Arsredovisniru 2013

Tekniska utskottet beslutar

att lägga dcIgivninzarna till handlingarna

Justerandes sign. Lhdragshcstvrkande

3

_____
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Övriga fnigor

Ulf Kjclliii stiillcr cn fråga om undcrhMl av parkcrinusyian vid Bosses grill.
Mcd anlt’dning av dc[[a förs en dialog om priorilering. värdering av mark och Försiljning av
mark.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

i—. /


