
Skinnsje

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2017-10-23 Sid. 117

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 23 oktober 2017 kl. 13:15-15.00.

Beslutande Bo Öberg (M), vice ordförande
Lars-Göran Fammé (5)
Solveig Hammarsträm (L)
Pentti Lahtinen (5), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Gunilla Elander, sektorchef teknik och service
Christine Larsson, bitr. kommunsekreterare
Helena Tengbert, ekonomichef § 97-99

Utses att justera: Lars-Göran Fammé (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen måndagen den 23 oktober kl. 15:00.

Underskrifter:

Paragrafer
Sekreterare § 97-109

Christine Larsson

Ordförande .

.

Bo Oberg

Justerande
Lars- äran Fammé (5)

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

t
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§ 97

Ändring av föredragslistan

Tekniska utskottet beslutar

att ärende 7 Resukatutjämningsfond för renhållningsverksamhet flyttas och blir nytt
ärende 2
att ärende 9 Begäran om kommunal borgen flyttas och blir nytt ärende 3

Justerandes Utdragsbestyrkande
s
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§ 98 Dnr 2017.0025.101

Resultatutjämningsfond för renhållningsverksamheten

VafabMiljö har aviserat att kommunens tidigare upparbetade renhållningsfond ska lämnas
över till kommunalförbundet. 1 balansräkningen för kommunens finns per 30januari i år 809
000 kronor i en renhållningsfond. Dessa pengar har avsatts från kollektivet och upparbetats
innan kommunal förbundets tid då taxorna har överstigit kostnaderna och är en skuld till
Skinnskattebergs renhållningskollektiv. Skinnskattebergs taxekollektiv visar fortfarande ett
överskott.

Enligt förbundsordningen står det att överskott resp. underskott ska föras i ny räkning”.
Förbundsordningen är därmed otydlig och olika tolkningar kan göras om detta ska göras
bakåt i tiden eller om det gäller de under-och överskott som uppstår i själva
kommunalförbundet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutar 2017-02-09, § 5 föreslå kommunstyrelsen
inte överlämna några medel till VafabMiljö från renhållningsfonden

Kommunstyrelsen beslutar 20 17-03-07, § 45
att inte överlämna några medel till VafabMiljö från renhållningsfonden

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars-Göran Fammé (5), Bo Öberg (M) och Solveig Hammarström (L).

Sektorchefen och ekonomichefen yttrar sig

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att överlämna renhållningsfonden, 809 tkr
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§ 98 forts.

att en skriftlig garanti lämnas av VafabMiljö kommunalförbund om att renhållningsfonden
öronmärks för Skinnskattebergs kommuns taxekollektiv

samråd ska ske mellan VafabMiljö kommunalförbund och Skinnskattebergs kommun
gällande användningen av renhållningsfonden
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§ 99 Dnr2016.0829.101

Begäran om kommunal borgen för VafabMiljö AB

Direktionen för VafabMiljö har inkommit med en begäran om att medlemskommunerna
ska teckna utökad kommunal borgen för VafabMiljö.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 88, enligt kommunstyrelsens förslag att
avslå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan med
en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö. VafabMiljö har nu
inkommit med kompletterande handlingar i ärendet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 16-10-06, § 45. föreslå kommunfullmäktige
att avstå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 128, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 88, enligt kommunstyrelsens förslag
att avslå förslaget till utökad borgen för VafabMiljö och att en reviderad strategisk plan
med en genomarbetad strategi och kalkyl ska levereras av VafabMiljö

Tekniska utskottet beslutade 2017-04-27. § 38, föreslå kommunfullmäktige
utöka borgen för VafabMiljö med 1 352 900 kronor

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-16, § 91, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att utöka borgen rör VafabMiljö med 1 352 900 kronor

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sin%
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§ 99 forts.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att utöka borgen för VafabMfljö till 10595 tkr

JustsUtdragsbestyrkande
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§ 100

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
handikapparkering vid ICA, vattenskyddsområde, detaljplan, underhållsplaner och
vattenläcka i Skinnskatteberg.

Sektorchefen informerar om bygget med Multisportarenan,

Underlaget till utställning av Detaljplanen för starionsområdet är på väg.

Euktutredningen från Hemgården är klar.

Kraftledning mellan Skinnskatteberg och Gunillbo ska vara klar till årsskiftet.

Vattenskyddsområde är inlämnat tiLl Länsstyrelse för fastställande.

Arbetet med underhållsplaner löper på enligt plan.

Rivningen av förfallen byggnad Färna är på gång. Viss återanvändning av slaggsten planeras.

Handikapparkering vid ICA. Skinnskattebergskommun har ingen rådighet över vägen eller
marken vid ICA.

Staketet vid förskolan Masmästarbo är nästa färdigt.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Solveig Nammberg (L), Pentti Lahlinen (5) och Lars-
Göran Fammé (5).

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

Tekniska utskottet tackar för informationen och beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 101

Organisation- information

Vid dagens sammanträde lämnas information om bland annat rekryteringar.

Sektorchefen informerar om pågående och planerade rekryteringar.

Administrativ controller är tillsatt och tillträds 27 november.

En fastighetsskötare kommer att annonseras under hösten.

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

Tekniska utskottet tackar för informationen och beslutar

g notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 102

Aspebäcken - information

Dnr 2017.0243.101

Sektorchefen för Teknik och service informerar utskottet enligt överenskommelse från
sammanträde den 2017-02-09.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutar 2016-12-15, § 81
it förvaltningen får i uppdrag att lämna en lägens rapport gällande fastigheten Aspebäcken
tillnästkommande sammanträde med tekniska utskottet

Tekniska utskottet beslutar
att tacka för informationen

lägga informationen till

Tekniska utskottet beslutar
att tacka för informationen

Tekniska utskottet beslutar
att tacka för informationen

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Solveig Hammarström (L) och Pentti Lahtinen (5).

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

Tekniska utskottet tackar för informationen och beslutar

20 17-02-09, § 2

handlingarna

20 17-08-24, § 67

20 17-09-25, § 89

g lägga informationen till handlingarna
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§ 103 Dnr2015.1400.101

Motion gällande nybyggnation skolkök och skolmatsal

En motion i rubricerat ärende väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 20)6-02-22,

§ 11. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 20 16-02-22, § 11
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avshi motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 104 Dnr 2017.0582.101

Medborgarförslag angående tvättplats för motorfordon

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende väcktes i kommunfullmäktige 20 17-04-24 av
Anders Pettersson. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 20 17-04-24, § 41
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till

kommunfullmäktige

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avslå medborgarförslaget
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§ 105 Dnr2017.1179.432

Huvudledning för vattenförsörjning Riddarhyttan

Under ett antal år har vattenledningen från Hardalen till Riddarhyttan haft flera läckor.
Lagningar har genomförts men problemen har kvarstått. Huvudledningen under Lien har
även en strypning från 110 mmi diameter till 60 mm, vilket medför mindre mängd vatten
med sämre tryck. Vattnet har även varit missifirgat under perioder. Ledningen är ca 550-
600 m lång beroende på riskanalysbedömningen. Markförhållandena är sand vilket medför
att vattnet försvinner ner, därmed är läckorna svåra att lokalisera.
1 dag finns det två försörjningsmöjligheter för vatten både i Skinnskatteberg och Färna. 1
Riddarhyttan finns idag enbart en försörjningsmöjlighet. För att minska sårbarheten och
säkerställa vattenförsörjning till invånarna i Riddarhyttan så bör ett ytterligare alternativ
finnas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutar 20 17-09-25, § 87
att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa ordinarie sammanträde för tekniska utskottet ta
fram underlag med kostnadsberäkning för åtgärd

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S) och Bo Öberg (M).

Sektorchefen yttrar sig.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny ledning under Lien

att finansiering sker med medel från VA-fonden för ledningsdragning, dvs, ca 350 tkr
under innevarande år

att resterande kostnader finansieras med investeringsmedel för VA 2018.

att beslutet gäller under förutsättning att beslut om investeringsram för VA 2018 tas

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnsje
Ømun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 17-10-23 Sid. 129

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign1,i
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§ 106 Dnr2017.1032.1O1

Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun

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 tillviLxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig. Tekniska utskottet beslutade 20 17-08-24, § 77 att
skicka Bos!adsflirso /ningsprogramJo Skinnskauebergs kounnun 2017-2027 på remiss
till Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs
kommun och gruppledarna och yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda
senast den 2 oktober 2017

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13, § 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 20 16-1 1-29 § 168
godkänna projektplanen för projektet “Bygga fler flerfamiljshus”.

Tekniska utskottet beslutar 20 17-08-24, § 77
411 BosradsförsörjningsprogrcnnJo Skinnskattebergs kommun 2017-2027 skickas på
remiss till Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Fagersta kommun,
Norbergs kommun och gruppledarna
j yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda senast den 2 oktober 2017

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Peniti Lahtinen (S) och Bo Öberg (M).

Sektorchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet återupptas

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign
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§ 106 forts.

Pentti Lahtinen (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera siffran för obebyggda
fastigheter på Rävstigen och Älgstigen, föreslå kommunfulimliktige att anta upprättat
Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 20 17-2027

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

Tekniska utskottet beslutar

all ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera siffran för obebyggda fastigheter på Rävstigen
och Älgstigen

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

anta upprättat Bostadsförsörjningsprogram för Skinnskattebergs kommun 20 17-2027
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§ 107

Ovriga rapporter

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

Justerandes 1 Utdragsbestyrkande
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§ 108

Delgivningar

Sveriges Kommuner och Landsting
September 2017
Kör när det är grönt
Utformning av trafiksignaler

Tekniska utskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sin$
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§ 109

Övriga frågor

Lars- Göran Fammé (S) ställer fråga om gång- och cykelväg i anslutning LIII busshållplats
vid Hyttvägen.

Sektorchefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande


