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Plats och tid Stora sammantrdesrummet, Kommunhuset, den 25 november 2014 kl. 08.30
09.15

Beslutande Tony Bölja (s), ordf
Ulf Forsberg (s)
Pemilla Danielsson (m)
Patric Gålbom (fpl)

Övriga deltagare Thomas Lenell, sektorchef teknik och service
Agneta C. Lundberg, kommunsekreterare

Utses att justera Patric Gålbom (fpl)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 1 december 2014 kl. 08.30

Underskrifier:

Sekreterare ... Paragrafer
Ageta C. Lundberg § 66-72
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Ordförande
TonyBö ‘a

Justerande
Patric Gålbom

Delegationsbeslut:

C Delegationsbeslut enligt bilaga A5 “Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsningar”
§ 69Dnr20l4.1105.511
Framställan om nedsatt hastighet till 60 km!h på del av väg 250, vid Bernshammar i Skinnskattebergs
kommun
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§ 66 Dnr2014.0002.017

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen ska lämna information vid varje sammanträde med tekniska utskottet.

Sektorchefen har kontaktat Geocentrums vänner om förtydligande angående begäran om
iordningställande av informationspiats i Riddarhyttan.

Den ekonomiska rapporten per den 31 oktober visar på plus och prognosen nollresultat för år
2014 för sektor teknik och service.

Rekrytering av en kombinationstjänst enhetschef för VA och Gemensam Service (GS) har
inletts. Annons är ute nu. Nuvarande VA-chef kommer att återgå till tjänst inom VA.

Inspektion av det s.k Kolhuset i Riddarhyttan har genomförts sedan kommunens återtagande
av driften av hyreshuset. Begäran om hyresjusteringar har ingetts till Hyresgästföreningen
om normal nivå för alla boende i huset.

Beträffande f.d folkhögskolan, har en begäran inkommit från sektor vård och service om
plats för ytterligare mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Upphandlingstiden för LSS-boende har förlängts till den 26/11 enligt uppgift från
Upphandlingsenheten i Avesta.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67 Dnr2014.0747.432

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. En påminnelse om svar på förfrågan om
delfinansiering och huvudmannaskap för ombyggnation har inkommit från länsstyrelsen
2014-10-16.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-1 8, § 77,
att avvakta med svaret till länsstyrelsen

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § 83, föreslå kommunstyrelsen
delfinansiering inte är aktuellt

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-27, § 99, föreslå konununstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun åtar sig huvudmannaskapet för ombyggnation av
Liendammen och därmed besvarar förfrågan från länsstyrelsen angående detta

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-17, § 222,
att ärendet återrernitteras till tekniska utskottet för vidare beredning för att belysa
konsekvenserna av ombyggnation och huvudmannaskap

Tekniska utskottet beslutade 20 14-02-17, § 23,
att ge ordföranden i uppdrag att föreslå kommunstyrelsens ordförande att länsstyrelsen kommer
till kommunstyrelsen för att informera om hela frågan

Tekniska utskottet beslutade 20 14-08-12, § 49,
att notera informationen till protokollet
att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 16 september 2014

Tekniska utskottet beslutade 2014-10-16, § 60,
förva1tningen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl i vilken nuvarande driftskostnader
presenteras samt kostnader för en eventuell delfinansiering av ombyggnation av Liendammen

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats som behandlar frågan om huvudmannaskap och
miljöpåverkan. En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats som behandlar ekonomiska
beräkningar med konsekvenser.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67 forts. Dnr2014.0747.432

Ordföranden sammanfattar ärendet och vad utskottet nu har att ta ställning till i sin beredning
enligt kommunstyrels ens direktiv; frågan om delfinansiering, byggnationens påverkan på milj ön
och huvudmannaskapet för byggnationen. Huvudmannaskapet innebär att göra en beställning av
utförandet av ombyggnationen och upphandling. Beträffande påverkan på miljön ifråga om
vattenståndet, kommer det inte att förändras.
Beträffande delfinansieringen samäger kommunen dammen med Sveaskog, och en
överenskommelse om att dela kostnaden 2 mkr återstår att göra.
Ekonomiskt betyder delfinansieringen en investering om 1 mkr.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

fl Skinnskattebergs kommun delfinansierar ombyggnation av Liendammen med halva
beloppet 1 mkr genom investering i en ny sj älvreglerande dammiucka

att Skinnskattebergs kommun åtar sig huvudmannaskapet för ombyggnation av Liendammen

att svar på förfrågan från länsstyrelsen gällande detta ges när erforderliga beslut i ärendet är
fattade

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 68 Dnr2014.1104.311

Funktionellt prioriterat vägnät — Trafikverket, remiss

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och
regional tillgänglighet; funktionellt prioriterat vägnät. Remissmaterialet i sin helhet finns på
trafikverkets webbplats, Funktionellt prioriterat vägnät.
Förvaltningen kommer att vid sammanträdet ge en rekommendation huruvida det är av vikt
att besvara remissen eller ej.
Remissvaren ska vara inne senast den 15 februari 2015.

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats med förslag att förvaltningen får i uppdrag att
utarbeta ett svar på remissen.

Tekniska utskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett svar på remissen till nästa sammanträde i
utskottet den 5 februari 2015

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 69 Dnr2014.1105.51l

Angående framställan om lokala föreskrifter om nedsatt
hastighet på del av väg 250 vid Bernshammar 1
Skinnskattebergs kommun

En framställan om nedsatt hastighet till 60 kmlh på del av väg 250, vid Bemshammar i
Skinnskattebergs kommun, har ingetts till Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Ansökan med kartbilaga har översänts kommunen för yttrande, som ska vara inkommet till
länsstyrelsen senast den 19 december 2014.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (m), Patric Gålbom (fpl) och Ulf Forsberg (s).

Patric Gålbom (fpl) föreslår, med instämmande av Ulf Forsberg (s), att kommunen ställer sig
positiv till den begärda sänkningen av hastigheten från 80 till 60 kmlh vid Bernshammar.

Tekniska utskottet beslutar

att avge yttrandet till länsstyrelsen att kommunen stödjer framställan om nedsatt hastighet till
60 km/h på del av väg 250, vid Bernshammar i Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr2014.0484.245

Underrättelse om avslutad förrättning

Förvaltningen har 2014-11-03 erhållit anläggningsåtgärd berörande Tomasbo 1:41, 1:16 och
1:17. Beslutet innebär att ca 300 m av banvallen vid Snarhem/Tomasbo kommer att användas
som bilväg till fastighet Tomasbo 1:41. Skinnskattebergs kommun har motsatt sig detta då
banvallen används för cyklister och ridande, och ej är avsedd för biltrafik.
Lantmäterimyndigheten tog ej någon hänsyn till detta utan förrättningen har avslutats den 30
oktober 2014 utan sammanträde.
Overklagan kan ske till Lantmäteriet senast den 27 november 2014.

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats där förvaltningen föreslår att kommunen inte
överklagar beslutet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (m).

Tekniska utskottet beslutar

att kommunen inte överklagar ärendet och att det därmed avslutas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 71 Dnr 2014.0010.002

Del g i vn inga r

Avfall Sverige
Brev Angående val till Avfall Sverige styrelse och revision 20 14-1 1-05

Lantmäteriet
2014-10-16 Dnr 2014.0942.253
Bekräftelse av ansökan; Ärende fastighetsreglering berörande Täkten 1:28 och 2:4,
Skinnskattebergs kommun

Länsstyrelsen, Västmanlands län
2014-10-30 Dnr2014.1102.106
Förslag Cykelinfrastruktur i Västmanland, regional cykeistrategi på kort och lång sikt, utkast
för synpunkter senast 20 14-11-21

201103 Dnr2014.0871.014
Beslut till Landstinget Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen, om lokala trafikföreskrifter
på vissa platser på sträckor i Skinnskattebergs och Norbergs kommuner, där förbud att stanna
eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276), ska
vara busshållplatser

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
2014-10-28 Dnr2014.0092.10l
Cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav
på byggandet

Tekniska utskottet beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§72 Dnr2014.00ll.l0l

Övriga frågor

Ulf Forsberg (s) ställer en fråga om Sturehuset, lägenheten på övervåningen.
Sektorchefen svarar att den ska rustas upp och hyras ut, då skolan inte har behov av den delen
av huset.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
—
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