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Inga delegationsbeslul finns •Ii anmilla från dagens saininanLride.
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§ 57 Dnr20I4.0002.017

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchekn ska lämna information vid varje sammanträde med tekniska utskottet.

Angående verkställigheten av beslutet om Ed Ihlkhögskolan, ska förvaltningen ta fram
underlag fZir ett förslag att fastigheten ska drivas i ett helägt kommunait bolag som ska
uppliandla förvaltningsbolag att driva o utveckla området.

Personalomnyttningar inom GS-avdelningen har gjorts så att fastighetssidan aecentuerats,
Enhetsehefen rör Gemensam service har sagt upp sig och arbetet med att ta fram
koinpetcnsprofil/kravspecifikation för att utlysa tjänsten, pågår.

En organisationsförändring är på gång som innebär att Eörskolans anställda inom kök/släd ska
övergå till sektor teknik och service under enhetschcftn för siäd.
Enhctschefen rör städ håller på att lägga upp utbildnfngsprogram för städ som ska leda till
certihering, Effekten blir att enheten får en samlad större personalstyrka.

Tekniske chctbn och fastighetschcfen har tittat på Riddarhyttans Ed skola för att hitta
möjligheter att använda byggnaden på lämpligt sätt.

Fastighetschefen arbetar med att hitta ett verksamhetssystem för fastigheter, att användas för
att planera och ha kontroll på renovcringsbeliov och i vilket skicka varje lägenhet och lokal
har i ftstiglwtsbeständet. Studiebesök i flera kommuner görs för att titta på olika system, och
han är också idag på en kurs i planering av Rinsterbyten. Planen är att kunna presentera hela
bilden som gäller renoveringsbehov till hudgetarhetets start nästa år och en åtgärdsplan
upprättas.

Tekniska utskottet beslutar

att notera inthrmationen tiLl protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 58 Dnr2OlJ.0150.439

Förslag från Geocentrums vänner i Riddarhyttan —

information

Seklorcitefen informerar om förslag från Geocenirurns vänner i Riddarhyttan.

Sektorclicfön informerar om en skrivelse med förslag från Geocenirums vänner, som hittills
inte h es varats eller åtgiirdats av förvaltningen, om in format onsplat s i Ri ddarhyttan.
Skrivelscn delas ut.

Ordföranden anrör att skrivelsen med förslag koinmcr att tas upp som 5rendc vid nästa
samniantride med utskottet.

Tekniska utskottet beslutar

fl notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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59 Dnr2014.0655106

Förstudie av ny räddningsstation

lEn förstudie om ftirutsättningarna för en ny brandstation har gjorts och presenterats vid
sammanträde 2014-08-05, § 46, med medföljande upprättad tjiinsteskrivelse daterad 2014-08-
08.
Vid dagens sammanträde ska fortsatt diskusscn ske.
En tj änstes krivelse daterad 2014-10-06 har upprättats.

Tidgarc behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2014-08-12, § 46,
att notera informationen till protokollet

ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 1 6 september 2014

Tekniska utskottet beslutade 2014-09-16, § 50,
att notera informationen till protokollet
att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 14 oktober

Ordföranden redogör för ärendets hantering cclx tekniska utskottets uppdrag. Utskottet har
ful1ort sin del genom att ta fram och bereda en rörstudie av ny räddningsstation. Nästa steg
handlar ein att bestämma huruvida projektering ska sättas igång och att medel till detta
anslås, vilket är ledningsutskottets uppgift att i så fall bereda.
OrdfZiranden Föreslår därför att ärendet avslutas i tekniska utskottet.

Tekniska utskouet beslutar

att För sin del avsluta ärendet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 60 Dnr 2014.0747.432

Förfrågan om delfinansiering och huvudmannaskap för
ombyggnation av Liendammen

Länsstyrelsen i Västmanlands län önskar få besked om Skinnskattebergs kommun har
möjlighet att delfinansiera ombyggnationen av Liendammen. Det skulle även vara önskvärt att
kommunen agerar huvudman För byggnationen. Vid en information som gavs tekniska utskottet
201 4-08-12, utlovade länsstyrelsens representanter att återkomma till kommunen med en PM
som beskriver vattenståndet, hur nivån i Liensjön påverkas i det naturliga flödet röre och efter
byggnationen; vilka konsekvenserna blir av denna.

‘ridigarc behandling av ärei,det

Tekniska utskottet beslutade 201 3-09- 8, § 77,
att avvakta med svaret till länsstyrelsen

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § 83, föres!å kommunstyrelsen
att delfinansiering inte är aktuellt

Tekniska utskottet beslutade 2013-1 1-27, § 99, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattehcrgs kommun åtar sig huvudmannaskapet för ornbyggnation av
Liendaminen och dimwd besvarar förfrågan från länsstyrelsen angående detta

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-17, § 222,
att ärendet åtcrrcmitteras till tekniska utskottet rör vidare beredning tZir att belysa
konsekvenserna av ornbyggnation och huvudmannaskap

Tekniska utskottet beslutade 2014-02-17, § 23,
att ge ordföranden i uppdrag att föreslå kommunstyrelsens ordförande att länsstyrelsen kommer
till kommunstyrelsen rör att informera om hela frågan

Tekniska utskottet beslutade 2014-08-12, § 49,
ilt notera infomationen till protokollet
att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 16 september 2014

Sektorehef teknik och service delar ut och kommenterar de dokument som kommit från
länsstyrelsen och VA-chefen till dagens sammanträde.

Ordföranden sammanfattar ärendet och vad utskottet nu har att ta ställning till i sin beredning,
som är frågan om delfinansiering, byggnationens påverkan på miljön och huiidmannaskapet för
byggnationen. Huvudmannaskapet innebär att göra en beställning av utförandet av
omhyggnationen och upphandling. Beträffande påverkan pä miljön ifråga om vattenståndet,
kommer det inte att förändras.



Skinnskattebeg
-‘.tommun Samnianträdcsprolololl

Korn munslyrel sen
Tekniska utskottet 2014-10-16 Sid. 79

6(3 Dn’ 20i40747432

Betrflffhndc delflimnsicringcn sainäger korncmncn dammen med Svcaskog, och en
‘crensksitmcIse om ut dela kostnaden 2 mkr ters:r ut göra.
Ekonomiskt belyder delfinansieringen en investering sin 1 mkr.

1 flrcndct yttrar sig Pernilla Danielsson (m) anuflende huruvida det ir möjligt att ätersöka bidrag
ur miljöfonder som länsstyrelsen har.

Ordf&andcn ffireshir all fZirvaltningcn fir i uppdrag att la fram en ekonomisk kalkyl för
dellinansiering av omhvgnationcn.

Ieknhka utskottet I,cslutar

att ftirvaltningcn flir uppdrag att ta bin en ekonomisk kalkyl i vilkcn nuvarande driftskostnader
prescnlcras samt kostnader ir en eventuell dellinansierijig av ombvggnation iv Liendammen

: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

YIZ*
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§ 61 Dnr2014.0869.I01

Önskemål om ny belägenhetsadress

En ansökan om ny helägenhetsadress har inkommit. Ägarna har byggt en fastighet på Bysala
14:5, och önskar nu bli tilldelade beligcnhetsadrcss Bysala Udde 1.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprilttats.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kornmunstyrclscn

att ansökan om ny helägcnhctsadress Bysala Udde 1 bifalles och att ärendet avslutas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 62 Dnr20141062512

Förslag om trafiksäkerhetsåtgärd på Köpingsvägen utanför
Sturehuset

Då Sture har utökat sin verksamhet till att gälla även årkurs 4-6, har det medfört att fler ccli
yngre barn rör sig från skolan till Sture. 1 dagsläget finns ingen bra möjlighet f& dessa barn
att ta sig över vilgen, och det finns en uttalad oro från personalen att något ska hända. Vägen
trafikeras myckct av tung trafik och barnen tänker sig inte ffir alla gånger. Ordffiranden
föreslår att det görs en avsmalning med övergångsställe vid första nedfarten till Sture från
Klockarbcrgsskolan sett, alternativt enbart övergångssk Ile, och att förvaltningen får i
uppdrag att kontakta trafikverket fZir att få till en lösning enligt delta.

Ordföranden kommenterar sitt förslag till trafiksäkerhetsåtgärd.

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m) och anför möjligheten alt vid ett övergångsställe
installera samhällets första trafikijus.

Sektorcliefen anför möjligheten att hyra trafikijus inkluderat anläggning och drifl,

OrdfZirande fZireslår att fZinallningen får i uppdrag att kontakta trafikverket för att El till stånd
en lösning enligt Förslaget.

Tekniska utskolici beslutar

att f&altniigen får i uppdrag att kontakta trafikverket för att få till stånd en lösning enligt
det framlagda förslaget

Justerandes sign. litdragsbestyrkande
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§ 63 Dar 20140009101

(ivriga rapporter

Sekiorchcfcn hur hsökI Solptirka utarffir Väs[ers och tiliat p solenergi oh kostnadcr rör
solpanclcr o dyl Lärdomar frän dc:ta är att solpanciers effektivitet kräver opiiinali
rninusgradcr och sol. att placeringen ska vara i öst-västlig riktning. all problemet är vinterns
snö och att investeringar nie he:alar sig på rnån!a år då cipriserna i vän lund är
f?irhåandc is låia.

Sektorehefen hur deltagit konferensen SamhEillsbyggnadsdag för Västrnanlands län, där
bland annat traflksvstcnicn i länel var på rmendan.

Sekorc1icFcn ruppoterar beträffande LSS-bocndet att en viss fördrijninu 1 epplnndlingcn
har ske tt mcli al: tids1,la nc Ii ska hål las - Annons om anbud är nu tu c, 1 i;,kat från kommunens
hernsida med sista anhudsdag den 1711.

Patrik Gålbum (fpb har deltagit i ett av fraItnngcn rrangcradc sudicbcsö på f.d.
Foikhögsko)nn. och kan rapponlera on, en positiv upp1 ulse iv i viIkt skicka fastigheten är
och ;ilken stor potential son finns i byggnaderna.

Tekniska iiC skoti et I,cslntar

att notera inlhrmutionen till protokollct

Justcrandes sign. IJtdragshestvrkande

*Z
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§ 64 Dnr2014OO10.002

Delgivningar

SABO
2014-10-06 Dnr20141004102
Vem ska vara styrelseledamot kommunens hosuidsförctag?

Sveriges kommuner och Landsting, SKL
2014-09-30
Tillgiingl igt tir illa - en inspirationsslri{k

Tekniska ulskottet l,eslutar

att lägga d elgi vningarn ‘till hand Ii gu Filu

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§65 Dnr2014OO1l.lOl

Övriga frågor

Patric Gålborn (fpl) silhller en fråga angående det ombyggda/utförda arbete som sektor teknik
och service gör eller beslut om hostadsanpassning, vilken besvaras av sektorehefen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


