
SkinnskattebW
&Z6un
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet

Sammanträdesprotokoll

20 18-10-09 Sid. 91

Plats och tid Stora sammanträdeswmmet, Kommunhuset tisdagen den 9 oktober 2018 kl.
08:30-11:15

Patric Gålbom (OB), ordf
Bo Oberg (M), vice ordf
Lars Andersson (5)
Lars-Göran Fammé (5)
Solveig Hammarström (L)

Peniti Lahtinen (S), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Hahre, VA-chef, § 73-74
Therese Kihlander, näringslivssamordnare, § 75
Lennart Engbom, utredningsingenjör, § 78
Krist4na Pousar, planeringsstrateg, § 82
Marid Tollefsen Markström, kommunchef
Gunilla Elander, sektorchef teknik och service
Christine Larsson, bitr. kommunsekreterare

Lars-Göran Fammé (5)

Personal- och kansliavdelningen tisdagen den 9 oktober kl. 11:30

§80 Svar på remiss från Länsstyrelsen gällande hastigheisbegränsning på väg 68 Källfallet,
Delegationsnummer A 20

§ 81 Svar på remiss från Länsstyrelsen gällande hastighetsbegränsning pä väg 250 Bernshammar,
Delegationsnummer A 20

§ 82 Avgränsningssamråd för Miljökonsekvensbeskrivning av Avfatisplan.
Delegationsnummer A 20

Beslutande

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer
§ 73-93

Christine Larsson

Patdc Gålbom (OB)

4

Lars-Göran Fammé (5)
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Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet

§ 73

Sammantrådesprotokoll

20 18-10-09 Sid.92

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen ger utskottet aktuell information.

Sektorchefen informerar om hur sektorn arbetar med investeringarna beslutade i budget
2018 och läget med flodpärlmusslorna.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (S).

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

Tekniska utskottet tackar för informationen och beslutar

j1 notera informationen till protokollet
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid.93

§ 74

Aktuell information från VA

VA-chefen ger utskottet aktuell information.

VA-chefen informerar om pågående projekt och driftstatus 2018.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Solveig Hammarström (L) och Patric GMbom (OB).

Sektorchefen yttrar sig.

VA-chefen yttrar sig.

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

Tekniska utskottet tackar rör informationen och beslutar

lägga informationen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnskattebé?s

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 18-10-09 Sid.94

§ 75

Aspebäcken - information

Vid sammanträdet 2018-09-08 enades utskottet att en gång per kvartal bjuda in
kommunens näringslivssamordnaden för information gällande Aspebäcken. Till
sammanträdet är näringslivssamordnaden inbjuden.

Näringslivssamordnaren informerar om läget kring företagsbyn, Aspebäcken.

1 ärendet yttrar sig Patric Gålhom (OB) och Bo Öberg (M).

Sektorchefen yttrar sig.

Ordförande 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 lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande



SkinnskatteIf
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid.95

§ 76 Dnr 2018.0341.299

Lägesrapport gällande förberedelse av försäljning av
Fagerstavägen 11 A-C

Ett köperbjudande om del av fastigheten Skinnskatteberg Eriksbo 4:1, adress
Fagerstavägen 11 a-c inkom 2018-04-09. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 73
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning. Utskottet får en
redogörelse hur förberedelserna fortlöper. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, § 36 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 73 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda försäljning och avstyckning

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar rör&å kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid,96

§77 Dnr2018.0124.101

Lägesrapport gällande förberedelse av försäljning av
Klockarbergsvägen 8

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 45 enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande. Utskottet får en
redogörelse hur försäljningsförfarandet fortiöper. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behand1in i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26 § 10
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av fastigheten att
intäkter från en försäljning används till bygge av lägenheter på Sotvretsvägen, Om
försäljning inte är möjlig ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta renovera trapphus B och
C på samma sätt som trapphus A.

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 24, föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att päbörja ett försäijningsförfarande

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 45 enligt tekniska utskottets förslag
ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (S) och Bo Öberg (M).

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna.

Justerande Utdragsbestyrkande
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SammantradesprotokoN
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 18-10-09 Sid.97

§78 Dnr2016.1571.I01

Detaljplan för stationsområde inom Skinnskattebergs tätort

Detaljplan för stationsområdet är färdigställd och presenteras utskottet för beslut. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 16-1 1-10, § 64
au förvaltningen får i uppdrag att driva ärendet vidare med samrådlutställning

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

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

Tekniska utskottet beslutade 20 17-08-24, § 73
att godkänna samrådsredogörelse och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta med
granskningsprocessen

Utredningsingenjören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M), Solveig Hammarström (L) och
Patric Gålbom (OB).

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättad detaljplan för stationsområde inom Skinnskattebergs tätort

Justerand Utdragsbestyrkande

tÅ*
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SammantradesprotokoN
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 18-10-09 Sid.9S

§79 2018.0739.101

Revidering av kostpolicy

Kommunstyrelsens presidium har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
Kostpolicy- Förskola, skola, skolbarnomsorg och HVB-hem och Kostpolicy- Vård
och omsorg. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (S),

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta förslag om nytt mål för kostenheten på 32/32%, närodlaU eko, krav och MSC

anta reviderad Kostpolicy- Förskola, skola, skolbarnomsorg och HVB-hem

att anta reviderad Kostpolicy- Vård och omsorg

Justerandes Utdragsbestyrkande

tf
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Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid.99

§ 80 Dnr2018.0749.511

Svar på remiss från Länsstyrelsen gällande
hastighetsbegränsning på väg 68 Källfallet

Riddarhyttans hembygds- och intresseförening har till Länsstyrelsen inkommit med
en ansökan om att sänka hastigheten på väg 68 vid Källfallet. Kommunstyrelsen ska
innan den 23oktober inkomma med ett yttrande till Länsstyrelsen, dnr 258-3167-18.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar

att avge svar enligt upprättat yttrande

Justerand Utdragsbestyrkande

*
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018- 10-09 Sid.tOO

§ 81 Dnr2018.0741.1O1

Svar på remiss från Länsstyrelsen gällande
hastighetsbegränsning på väg 250 Bernshammar

En privatperson boende i Bernshammar har till Länsstyrelsen inkommit med en ansökan
om att sänka hastigheten på väg 250 genom Bernshammar. Kommunstyrelsen ska innan
den 27 september inkomma med ett yttrande till Länsstyrelsen, dnr 258-5656-17. En
tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Sektorchefen föredrar ärendet.

Efter det att kallelsen skickades har förvaltningen blivit beviljad förlängd svarstid till
den 10 oktober.

1 ärendet yttrar sig Solveig Hammarström (L).

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

Tekniska utskottet beslutar

att avge svar enligt upprättat yttrande

Justerandes Utdragsbestyrkande
s,
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2016-10-09 Sid.IOl

§ 82 Dnr2018.0797.219

Avgränsningssamråd för Miljäkonsekvensbeskrivning av
Avfalispian

Varje kommun ska enligt 15 kapitlet 41 § miljöbalken ta fram en avfallspian som
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering utgör kommunens
renhållningsordning. Avfalispianen ska omfatta allt avfall inom kommunen och åtgärder
för att minska avfallets mängd och farlighet. VafabMiljö har skickat
avgränsningssamrådet på remiss. Samtliga kommuner har beviljats förlängd svarstid till
den 31/10. En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Patric Gålbom (OB).

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

Tekniska utskottet beslutar

att avge följande svar

Kommunen ställer sig bakom förslag till avgränsningssam råd saitit uppmanar
konununalförbundet att kontinuerligt bjuda in till samråd och dialog vidframtagandet
av miljöbedönming och avfallsplan 2020-2030

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid,102

§83 Dnr2018.0674.101

Svar på medborgarförslag angående flytt av
återvinningsstation vid båthamnen

Ett medborgarförslag i mbricerat ärende är väckt av Hans Jonsson vid
kommunfullmäktige 20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 52
att överlämia medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut oh deigivning till
kommunfullmäktige

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (S).

Lars Andersson (S) anför att en av kommunens vackraste platser kan tas om hand på ett
bättre sätt.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

g avslå medborgarförslaget

Justerande Utdragsbestyrkande

pqr
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Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 18-10-09 S1d103

§ 84 Dnr2018.0599.101

Svar på medborgarförslag angående + 65 boende

Ett medborgarförslag i rubricerat ärendeä väckt av Hans Nilsson vid
kommunfullmäktige 2018-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 53
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
Iommunful1mäktige

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M).

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avslå medborgarförslaget

Justerand Utdragsbestyrkande

t4
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid. 104

§ 85 Dnr2018.0600.10l

Svar på medborgarförslag angående cykelbana till
Uttersberg

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende är väckt av Hans Nilsson vid
kommunfullmäktige 20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, §54
att överlämna medborgarförslaget till kommuilstyrelsen för beslut och deigivning till
kommunfullmäktige

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg(M) och Lars Andersson (S).

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

Tekniska utskottet beslutar rörlå kommunstyrelsen

att avslå medborgarförslaget

Justerandes Utdragsbestyrkande

5ryp
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid, 105

§ 86 Dnr2018.0600.101

Svar på medborgarförslag angående parkbänkar längs
gångvägarnai Skinnskatteberg

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende är väckt av Donit Söderholm vid
kommunfullmäktige 20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 201-09-03, § 55
att överlämna medborgarförslaget Ull kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunful Imäktige

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

gj bifalla medborgarförslaget

Justerand s Utdragsbestyrkande

,
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid,106

§ 87 Dnr2018.0702.101

Svar på motion angående inventering och komplettering av
lekredskap på Skinnskattebergs kommuns lekplatser

En motion i rubricerat ärende är väckt av Sheila 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (V)
vid kommunfullmäktige 20 18-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige belutade 20 18-09-03, § 50
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande

LrLfr
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid.107

§88 Dnr2018.0600.101

Svar på motion angående kommunhus

En motion i rubricerat ärende är väckt av Lars Andersson (5) vid
kommunfullmäktige 2018-09-03. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, § 57
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (5).

Lars Andersson (5) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bifalla motionen.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 89 Dnr2018.0802.303

Initiering av ärende angående framtagande av VA-plan

Tekniska utskottets presidium inkom 20 18-09-17 med en skrivelse om att ge
förvaltningen i uppdrag att påbörja framtagandet av en VA-plan.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Or1förande ställer frågan om tekniska utskottet är red4 att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja framtagandet av en VA-plan

Justerandes Utdragsbestyrkande

tt
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Tekniska utskottet 20 18-10-09 Sid.109

§ 90 Dnr 2018.0803.310

Initiering av ärende angående att utreda kommunens
övertagande av vägföreningar

Tekniska utskottets presidium inkom 20 18-09-17 med en skrivelse om att ge
förvaltningen i uppdrag utreda hur ett övertagande av vägföreningarna ska gå till.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Ordförande 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 utreda hur ett övertagande av vägföreningarna ska gå till

Justeran Utdragsbestyrkande,
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Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 18-10-09 Sid.l 10

§ 91

Övriga rapporter

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

Patric Gålbom (OB) rapporterar från VafabMiljös sammanträde 2018-09-28.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S).

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

Tekniska utskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnskatteht

Sammantradesprotokoll
Kommu nstyrel sen
Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid.I Il

§ 92

Delgivningar

Länsstyrelsen i Västmanland
2018-09- 18
Beslut
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov
Skinnskatteberg-Eriksbo 3:1

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

Tekniska utskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Tekniska utskottet 2018-10-09 Sid.I 12

§ 93

Övriga frågor

Lars Andersson (S) ställer en fråga om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Lars-Göran Fammé (S) stUller en fråga om trafikbelysning på Fagerstavilgen och
belysning vid multisportarenan.

Sektorchefen svarar.

Kommunchefen yttrar sig.

Justerand s Utdragsbestyrkande

t


