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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2017-08-24 Sid. 76

Plats och tid Stora sammanträdesmmmet, Kommunhuset den 24 augusti 2017 kl. 08.30-11.45

Beslutande Patdc Gålbom (L), ordförande, ej § 66 pga.jäv
Bo Öberg (M)
Lars Andersson (5)
Lars-Göran Fammé (5), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Gunilla Elander, sektorchef teknik och service
Michael Sundh tf fastighetschef 65, § 70-71, § 77
Lennart Engbom, utredningsingenjör § 67-72
Christian Eriksson, tf enhetschef kost och stad § 72-73
Johan Boklund, kommunsekreterare § 77
Christine Larsson, bitr. kommunsekreterare

Utses att justera: Lars-Göran Fammé (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen måndagen den 28 augusti kl. 08.00

Underskrifter:

Paragrafer
Sekreterare C.Y—J § 61-81

Christine Larsson

Ordförande .

Patric Gålbon{ Lars Andersson § 66

Justerande
Lars-Göran Fammé

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§61 Dnr2017.

Ändring av föredragslistan

Tekniska utskottet beslutar

att ärende 12 Servering av två maträtter inom äldreomsorgens särskilda boenden flyttas
och blir nytt ärende 8

att ett nytt ärende Kartläggning av VA-nät läggs till och blir nytt ärende 18

Justerandes Utdragsbestyrkande
f
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§ 62

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen för Teknik- och service ska lämna information vid varje sammanträde
med tekniska utskottet. Vid dagens sammanträde lämnas information om bland annat
avlopp i bostadsområdet Masbo, multiarenan vid }Uockarbergsskolan, flodpärimusslor,
invigning av nya lekparken samt drift av bowlinghallen

Sektorchefen informerar om att Linbaneparken kommer att slutbesiktigas när asfaltering skett.
Det kommer att utföras när vattenläcka har åtgärdats

Sektorchefen informerar om överklagandet av ett beslut som kan påverka Flodpärlmusslorna.

Lars Andersson (S), Bo Öberg (M) yttrar sig

Sektorchefen informerar om en ny lagstiftning gällande kameraövervakning.

Sektorchefen informerar om var i upphandlingsprocessen vi ligger när det gäller driften av
Bowlinghallen

Sektorchefen informerar om upptäckt av vattenläcka.

Sektorehefen informerar om gång och cykelvägen vid Hedströmmen.

Lars Andersson (5) yttrar sig

Tekniska utskottet beslutar

fl notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 63

Organisation- information

Vid dagens sammanträde lämnas information om bland annat rekryteringar.

Sektorchefen informerar om personalsituationen på inom sektorn.

Rekrytering av ny fastighetschef pågår och förväntas bli klar v.35.

Det kommer att rekryteras en administrativ controiler till kundtjänst. Detta pga.
pensionsavgångar och att nuvarande controilern/ tf fastighetschefen slutar i oktober.

En VA-tekniker kommer rekryteras under hösten.

Lars Andersson (S) ställer fråga om finansiering

Sektorchefen svarar.

Tekniska utskottet beslutar

att tacka för informationen och lägga den handlingarna

J Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 64 Dnr2017.0244.101

Dricksvatten i Riddarhyttan — information

Utskottet får på sammanträdet information om dricksvattnet i Riddarhyttan.

Sektorchefen informerar.

1 ärendet yttrar sig Patric Gålbom (L) och Lars Andersson (S).

Tekniska utskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 65 Dnr 2017.0723.101

Ekonomisk uppföljning per juli år 2017 samt redovisning av
bostadsfastigheter

Tekniska utskottet önskar en redogörelse över Teknik och service och dess
verksamheters resultat för år 2017 till och med juli månad. 1 detta inkluderas
redovisningen av olika verksamheter. Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk
rapport för Sektor teknik och service och dess olika verksamheter samt redovisning av
bostadsfastigheter.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tf fastighetschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s).

Tekniska utskottet beslutar

att informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§66 Dnr2017.0721.106

Årsredovisning för 2016 för VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning 2016 till
medlemskommunerna för fastställande

Patric Gålbom anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta
ärende

1 enlighet med reglemente för kommunstyrelsen § 18, ersättare rör ordföranden,
tjänstgör Lars Andersson (S) som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har
utsetts

Bo Öberg (M) yrkar på att utse Lars Andersson (S) till tillfällig ordförande för § 66.

Tekniska utskottet beslutar välja Lars Andersson (S) till tillfällig ordförande för §
66.

Ordföranden föredrar ärendet.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa årsredovisning 2016 för VafabMiljö Kommunalförbund

att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. //
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§ 67 Dnr2017.0243.l01

Aspebäcken - information

Sektorchefen för Teknik och service informerar utskottet enligt överenskommelse från
sammanträde den 20 17-02-09.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutar 20 16-12-15, § 81
förvaltningen får i uppdrag att lämna en lägens rapport gällande fastigheten

Aspebäcken tillnästkommande sammanträde med tekniska utskotÉet

Tekniska utskottet beslutar 20 17-02-09, § 2
att tacka för informationen
att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Patric Gålbom (L), Bo Öberg (M) och Lars Andersson (S).

Tekniska utskottet beslutar

att tacka för informationen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 68 Dnr 2017.0375. 101

Ombyggnation av Vattenfall Eldistribution 36 kV luftiedning L56
mellan Borntorpet och Gunnilbo i Skinnskattebergs kommun -

information

Skinnskattebergs kommun har erhållit inbjudan till samråd, steg 2

Vattenfall planerar att driva den nya ledningen med 36 kV tillsvidare, men skapar
utrymme att höja spänningen vid framtida nätförändringar. Baserat på förutsättningarna
i området och på den information och de synpunkter som inkommit i genomfört samråd
steg 1, har Vattenfall beslutat att förorda en lokalisering av den nya ledningen i befintlig
sträcka och med tekniskt utförande i form av luftledning. Det förordade alternativet
innebär att redan ianspråktagen mark nyttjas rör ledningen och att nya markintrång kan
undvikas.
En rapport finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 17-03-16, §
avge följande yttrande: Skinnskattebergs kommun rekommenderar starkt att

Vattenfall Eldistribution AB bygger L56 enligt alternativ 1, luftledning placeras i
befintlig sträcka.
att synpunkter från sektor Näringsliv och utveckling bifogas remissvaret.

Utredningsingenjören föredrar ärendet.

Lars Andersson (S) ställer fråga om tidsplan

Utredningsingenjören svarar.

Tekniska utskottet beslutar

tacka för informationen och lägga till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 69 Dnr2015.0497.557

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färna
vattentäkt

Samråd för en ny vattentäkt i Färna genomfördes i början av 2010 av SWECO
Environment AB. PM/Samrådsredogörelse daterad 20 10-02-25 finns upprättad.
Avsikten med samrådet var att gå in med en begäran om fastställelse av
vattenskyddsområde (VSO) till länsstyrelsen.
På grund av olika anledningar togs ej något sådant beslut.

Under hösten 2015 togs ärendet upp igen med länsstyrelsen varvid länsstyrelsen och
förvaltningen kom överens om au ett nytt samr4dsmaterial skulle skickas ut till berörda.
Den 3 november 2015 skickades information ut till berörda fastighetsägare och övriga
berörda parter där det fanns möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till
reviderade skyddsföreskrifter. Berörda hade tid fram till 18 december att inkomma med
synpunkter.

Efter avslutad samrädsperiod inkom totalt 5 yttranden frän berörda sakägare. De inkomna
yttrandena har bedömts vara likvärdiga med tidigare inlämnade samrädsyttranden och
har därför ej besvarats.

Kontakter har under 2016 hållits med Länsstyrelsen och förvaltningen gör nu
bedömningen att Skinnskattebergs kommun igen bör begära hos Länsstyrelsen om
fastställelse av vattenskyddsomräde för Fäma vattentäkt.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 15-03-26, § 27,
jj förvaltningen får 1 uppdrag att gå ut med en remissmnda för inrättandet av
vattenskyddsomräde

Tekniska utskottet beslutade 2015-10-15, § 78,
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 16-12-15, § 78, föreslå kommunfullmäktige
att begäran om fastställelse av vattenskyddsomräde för Färna vattentäkt skall skickas
till Länsstyrelsen i Västmanlands län

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 69 forts

Kommunfullmäktige beslutade 20 17-02-12, § 7
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering

Utredningsingenjören föredrar ärendet.

Sektorchefen yttrar sig.

Bo Öberg yrkar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till inrättande av
vattenskyddsområde för Färna vattentäkt.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfuflmäktigc
att anta upprättat förslag till inrättande av vattenskyddsområde för Färna vattentäkt.

Sammanträdet ajourneras
Sammanträdet återupptas

Justerand Utdragsbestyrkande
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§70 Dnr20l6.1838.101

Underhålispianer — delrapport

Teknik och service ska under 2017 slutföra arbetet med underhålispianer. Vid det
tekniska utskottet 20 17-02-09 beslutades det att sektor teknik och service skulle
återkoppla regelbundet med besiktigade fastigheter. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
uppriittad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2016-12-15, § 76, röreslå kommunstyrelsen
att förvaltningen får i uppdrag att under år 2017 upprätta underhållsplaner rör
kommunens fastigheter
411 arbetet ska delrapporternas till kommunstyrelsen senast den 13juni år 2017
ande föreslagna objekten ska redovisas till tekniska utskottet i februari år 2017

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24, § 17, enligt tekniska utskottets förslag
att förvaltningen får i uppdrag att under år 2017 upprätta underhållsplaner för
kommunens fastigheter
att arbetet ska delrapporternas till kommunstyrelsen senast den 13juni år 2017
att de föreslagna objekten ska redovisas till tekniska utskottet i februari år 2017

Tekniska utskottet beslutade 20 17-02-09, § 8,
att lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 17-03-16, § 19,
att tacka för informationen
411 lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 2017-04-27, § 34
lägga informationen till handlingarna

Tekniska utskottet beslutade 20 17-05-24, § 46 föreslå Kommunstyrelsen
lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-06-13, § 129
att lägga informationen till handlingarna

Tf fastighetschefen föredrar ärendet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet

§ 70 forts

Sammanträdesprotokoll

20 17-08-24 Sid. 88

1 Urendet yttrar sig Bo Öberg (M), Patric Gålbom (L) och Lars Andersson (5).

Tekniska utskottet beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna
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§71 Dnr2017.0725.10l

Uppföljning av fastigheter — information

Tekniska utskottet önskar en förteckning över de bostadsfastigheter respektive
industrifastigheter som är byggbara.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 17-04-27, § 39
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förteckning över de tomställda lokaler som
Skinnskattebergs kommun äger fördelat på industrilokaler och kontorslokaler till nästa
ordinarie sammanträde med tekniska utskottet
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förteckning över den industrimark som
tinns i Skinnskattebergs kommun till nästa ordinarie sammanträde med tekniska
utskottet
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för att tydliggöra de ekonomiska
konsekvenserna för sektor teknik och service om Smedjan avvecklas till nästa ordinarie
sammanträde med tekniska utskottet
g förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag gällande Riddarhyttans skola till
nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet

Tekniska utskottet beslutade 20 17-05-24, § 48
att informationen läggs till handlingarna
att förvaltningen får i uppdrag att till nästa ordinarie sammanträde ta fram en
förteckning över de bostadsfastigheter respektive industrifastigheter som är byggbara

Sektorchefen föredrar ärendet.

En allmän diskussion om tomter och detaljplan sker.

Bo Öberg (M) yttrar sig

Tekniska utskottet beslutade

iLlägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkanderfp
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§72 Dnr2016.1571.l0l

Detaljplan för stationsområdet inom Skinnskattebergs kommun

Setra Trävaror AB i Skinnskatteberg bedriver sågverksamhet på orten. Första
etableringen av verksamheten går tillbaka till 1911. Produktionen med inriktning på
sågade trävaror i furu uppgår till ca 250 000 m3 per år och sysselsätter ca 70 personer. 1
anslutning till sågverket ligger flera järnvägsspår varav några är att betrakta som
industrispår. Setra nyttjar idag industrispår för hantering av massaved och timmer. Setra
önskar utveckla industriområdet norr om järnvägen. Dels avser Setra förvärva mark
som idag ägs av Trafikverket och likaså önskar Setra arendera mark och spår av
Trafikverket. Det vill säga området mellan Setras förvärvade mark och spåret. Syftet
med marken är oförändrat
industrilindamål.

Utskottet får på sammanträdet information om hur långt arbetet har fortskridit sedan
utskottets senaste sammanträde.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2016-11-10, § 64,
förvaltningen får i uppdrag att driva ärendet vidare med samråd/utställning

Tekniska utskottet beslutade 20 17-02-09, § 6,
att tacka för informationen
att ärendet tas upp igen på nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet

Tekniska utskottet beslutade 2017-03-16, § 17,
att tacka för informationen
att informationen läggs till handlingarna

Utredningsingenjören föredrar ärendet

Lars Andersson (5) yttrar sig

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna samrådsredogörelse och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta med
granskningsprocessen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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73 Dnr2017.0267.101

Servering av två maträtter inom äldreomsorgens särskilda
boenden

Utskottet får ta del av delredovisning för projektet Servering av två maträtter inom
äldreomsorgens särskilda boenden.
En delredovisning finns upprättad

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2017-02-08, § 13
att bevilja sektor vård och omsorg utvecklingsmedel om 195 293 kr till projektet
servering av två maträtter inom äldreornsorgens särskilda boenden
att uppdra till förvaltningen att inkomma med delredovisning av projektet till tekniska
utskottet den 24 augusti år 2017

Enhetschef för kost och städ föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Patric Gålbom (L) och Bo Öberg (M).

Tekniska utskottet beslutar

att tacka för informationen och lägga delredovisnigen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 74 Dnr2017.0724.101

Subventionering av tomtpriser

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 135, Tomtpriser år 2016, att informationen
läggs till handlingarna och att ärendet avslutas. Tekniska utskottets ordförande har med
anledning av detta initierat ett nytt ärende gällande subventionering av tomtpriser. Ett
förslag på remiss finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 17-04-27, § 37
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förteckning över tomter i Skinnskattebergs
kommun till nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingarna i ärende Dnr 2016.0635.101
Tomtpriser 2016 till nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet
att tekniska utskottet ska fortsätta bereda ärendet vid nästa ordinarie sammanträde med
tekniska utskottet

Tekniska utskoÉtet beslutade 20 17-05-24, § 24
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utkast till remiss avseende subventionering

av tomtpriser till nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet

Sektorchefen föredrar ärendet

Lars Andersson (S) ställer fråga om prissättning.

Sektorchefen svarar

Tekniska utskottet beslutar

askicka Subventionering av tomtpriser på remiss till gruppledarna

att yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda senast den 6 november 2017.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 75 Dnr2017.0879.101

Svar på initiativ angående pensionärers rätt att använda
gymmet på Hemgården

Ett ärende initierades 20 17-03-16 angående pensionärers rätt att använda gymmet på
hemgården. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet

Bo Öberg (M) yttrar sig

Bo Öberg (M) yrkar au förvaltningen får i uppdrag att ta fram två förslag till hur
pensionärer kan använda gymmet. Ett förslag ska utreda om PRO kan vara ansvarig för
träning vid två tillfällen i veckan. Det andra förslaget ska utformas så att kommunens
pensionärer får tillgång till träning i gymmet med samma förutsättningar som personal
anställda inom den kommunala verksamheten.

Lars Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att förslaget avslås

En ingående diskussion sker.

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Lars Anderssons (S) yrkande att föreslå
kommunstyrelsen att förslaget avslås mot Bo Obergs (M) yrkande fflj förvaltningen får i
uppdrag att ta fram två förslag till hur pensionärer kan använda gymmet. Ett förslag ska
utreda om PRO kan vara ansvarig för träning vid två tillfällen i veckan. Det andra
förslaget ska utformas så att kommunens pensionärer får tillgång till träning i gymmet
med samma förutsättningar som personal anställda inom den kommunala verksamheten
och finner att tekniska utskottet beslutat enligt Lars Anderssons (8) yrkande.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Tekniska utskottet beslutar förslå kommunstyrelsen

g förslaget avslås

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 76 Dnr2017.0853.101

Svar på motion angående enklare lekplats i anslutning till
öppna förskolan Stacken

Förvaltningen för samtal med Stackens hyresvärd gällande enklare lekplats i anslutning
till öppna förskolan. Resultat av samtal redovisas på sammanträdet.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 16-06-20, § 62
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 20 16-10-06, § 52, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 149, enligt tekniska utskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 103
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen

Tekniska utskottet beslutade 20 17-05-24, 55
att förvaltningen får i uppdrag att inhämta skriftligt svar från Region Västmanland till
nästa ordinarie sammanträde

Sektorchefen föredrar ärendet

Bo Öberg yrkar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Lars yrkar bifall till förvaltningens förslag att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta
utreda ärendet.

Patric Gålbom (L) yrkar bifall till Bo Öbergs (M) förslag.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (S).

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 76 forts

En ingående diskussion sker.

Ordrörande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) yttrande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Lars Anderssons (S) yrkande att bifalla
förvaltningens förslag ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och
finner att tekniska utskottet beslutat enligt Bo Öbergs yrkande.
Ordförandens utslagsröst fällde avgörandet.

Tekniska utskottet beslutar föreslå fullmäktige

att avslå motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§77 Dnr2017.1032.l0l.

Bostadsförsörjni ngsplan

Deiprojekt nummer ett enligt projektplanen för projektet “Bygga fler flerfamiljshus” är
upprättande av ett bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun.
Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 20 17-2027 är nu klart.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) § 1, ska
kommunen vid planeringen av bostadsförsörjningen samråda med berörda kommuner
och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig. Förvaltningen förslår i och med detta att
bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 20 17-2027 skickas på remiss
till Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Fagersta kommun och Norbergs
kommun.

Tidigare behandling av ilrendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 16-09-13, § 101
att kommunstyrelsens tekniska utskott i samråd med miljö- och byggnadsnämndens
presidium får i uppdrag att ta fram en projektplan för arbetet med riktlinjer för
bostadsförsörjning och eventuell uppdatering av översiktsplan.

Kommunstyrelsen beslutade vidare 2016-11-29 § 168
att godkänna projektplanen för projektet “Bygga fler flerfamiljshus”.

Kommunsekreteraren och tf fastighetschef svarar på frågor.

En allmän diskussion om remissinstanser och svarsdatum förekommer

Tekniska utskottet beslutar

flBostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 2017-2027 skickas på
remiss till Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Fagersta kommun,
Norbergs kommun och gruppledarna

att yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda senast den 2 oktober 2017

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§78 Dnr

Kartläggning av VA-nät

För att VA-kontoret fortare ska ha möjlighet att upptäcka och identifiera läckor i VA-
nätet behövs en omfattande kartläggning av nätet göras.

Tekniska utskottet beslutar

att till nästa ordinarie sammanträde ta fram underlag i form av kostnadsberäkning och
tidsåtgång för kartläggning, inmätning, och dokumentation i 015 gällande VA-nätet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 79

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Vid dagen sammanträde lämnades inga övriga rapporter

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 80

Delgivningar

Länsstyrelsen Västmanlands län
20 17-06-13
Bostadsmarknadsanalys
Västmanland

Direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund
20 17-06-07
Sammanträdesprotokoll § 180-190

Tekniska utskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Just andes Utdragsbestyrkande
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§ 81

Övriga frågor

Lars-Göran Fammé (S) ställer fråga om förskolan i Färna

Lars-Göran Fammé (S) Lokalen Boken bredvid }Uockarbergsskolan

Lars-Göran Fammé (S) ställer fråga om centralköket vid Hemgården.

Lars-Göran Fammé (S) ställer fråga om staket vi cykelparken

Sektorchefen svarar på frågorna.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (S), Patric Gålbom (L) och Bo Öberg (M)

Sektorchefen svarar.

Lars Andersson (S) ställer fråga om gräsklippning för pensionärer.

Sektorchefen svarar.

Patric Gålbom (L) ställer en fråga om lekparker i Färna.

Sektorchefen svarar

Justerandes Utdragsbestyrkande

r


