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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 20 19-02-01 Sid.l

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset fredagen den 1 februari 2019 kl.
08:30-10:15

Beslutande Pentti Lahtinen (5), ordf
Lars-Göran Ignberg Fammé (5), vice ordf
Bo Oberg (M)

Övriga deltagare Helena Nykänen (5), ej tjänstgörande ersättare
Anders Nordenbris (L), ej tjänstgörande ersättare
Gunilla Elander, sektorchef teknik och service
Christine Larsson, bitr. kommunsekreterare
Tarja Isomäki, handläggare

Utses att justera: Bo Öberg (M)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen fredagen den 1 februari kl. 12:00

Underskrifter:

Paragrafer
Sekreterare § 1—7

Christine Larsson

Ordförande
Pentti Lahtinen (5)

Justerande
Bo Oberg (M)

Delegationsbeslut: § 4 Svar på remiss gällande ansökan om närkoncession från Borntorpet till Gunnilbo i
Skinnskattebergs kommun, Delegationsnummer: A 20

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§1

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat detaljplan för
stationsområdet, grönyteplan, projekt vätterskogen, flodpärlmusslor, belysning vid
strandpromenaden och personalfrågor.

Sektorchefen informerar om utställning om avfallsplan från Vafab, flodpärlmusslorna,
detaljplanen för stationsområdet är överklagad, projekt vätterskogen, arbetet med
belysning vid strandpromenaden, VA-chefen slutar i april och rekrytering är påbörjad.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M) och Anders Nordenbris (L).

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
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§2
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Aktuell information från VA

Utskottet ges aktuell information från VA.

Sektorchefen informerar om anslutning till kommunalt VA-nät av fastigheterna i
vattenskyddsområdet i Färna, arbetet med processoptimering vid reningsverket i
Skinnskatteberg, borrning för ny vattentäkt i Riddarhyttan, arbetet med läckor både i
Skinnskatteberg och Riddarhyttan.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Anders Nordenbris (L) och Lars-Göran Ignberg
Fammé (S).

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
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§3 KS20l8-341.229

Förberedelse av försäljning av Fagerstavägen 11 a-c

Ett förslag till köpekontrakt är upprättat enligt uppdrag. 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

Tekniska utskottet beslutade 20 18-10-09, § 76 föreslå kommunstyrelsen
g lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-10-23, § 178 enligt tekniska utskottets förslag
lägga informationen till handlingar

Tekniska utskottet beslutade 2018-11-02, § 97, föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla priset med utgångspunkt i Svensk
fastighetsförmedlings värdering av fastigheten
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunfullmäktige att ta ställning till
att kostnad för mäklare hanteras inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11 20, § 213, enligt tekniska utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla priset med utgångspunkt i Svensk
fastighetsförmedlings värdering av fastigheten
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt köpare
för kommunfullmäktige att ta ställning till
att kostnad för mäklare hanteras inom ram

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M), Anders Nordenbris (L)

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 3 forts.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att föreslå kommunfullmäktige att
genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Pentti Lahtinen (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
teckna avtal med Svensk fastighetsförmedling för förmedling av fastigheten via den
öppna marknaden, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt
med tilltänkt köpare för kommunfullmäktige att ta ställning till

Lars-Göran Ignberg Fammé (S) bifall till Pentti Lahtinens (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition Pentti Lahtinens (5) förslag att föreslå
kommunstyrelsen aft ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Svensk
fastighetsförmedling för förmedling av fastigheten via den öppna marknaden, att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt
köpare för kommunfullmäktige att ta ställning till mot Bo Obergs (M) förslag att
föreslå kommunfullmäktige att genomföra försäljning enligt upprättat
köpekontrakt och finner att Tekniska utskottet beslutat Pentti Lahtinens (5) förslag.

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 att teckna avtal med Svensk fastighetsförmedling för
förmedling av fastigheten via den öppna marknaden

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till köpekontrakt med tilltänkt
köpare för kommunfullmäktige att ta ställning till

Bo Öberg reserverar sig till förmån för eget förslag

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§4 KS2019-110-224

Svar på remiss gällande ansökan om nätkoncession från
Borntorpet till Gunillbo i Skinnskattebergs kommun.

Vattenfall Eldistdbution har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ej) om tillstånd att bygga
och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från
Bomtorpet till Gunillbo i Skinnskattebergs kommun — Västmanlands län. Den ska drivasmed 45
kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstmktionsspänning). Det är Ei som avgör
om ledningen ska få tillstånd. Skinnskattebergs kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 §
elförordningen (2013:208). Yttrande behöver vara Ei tillhanda senast den 25 februari 2019. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M) och Anders Nordenbris (L).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag avge följande yttrande

Skinnskattebergs kommun har mottagit Er remiss gällande ansökan om nätkoncession
från Borntorpet till Gunillbo i Skinnskattebergs kommun och har ingenting att erinra.

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

Tekniska utskottet beslutar

att avge följande yttrande

Skinnskattebergs kommun har mottagit Er remiss gällande ansökan om nätkoncession
från Borntorpet till Gunillbo i Skinnskattebergs kommun och har ingenting att erinra

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§5

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga övriga rapporter.

Justerandes UtdragsbestyrkandeHis_
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Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§7

Övriga frågor

Lars-Göran Ignberg Fammé (S) ställer en fråga om hastighetsbegränsningar på
Centralvägen i Riddarhyttan.

Pentti Lahtinen (S) ställer en fråga om gymnastiksalen 1 Riddarhyttans skola.

Sektorehefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande


