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§8

Ändring av föredragslistan

Pentti Lahtinen (S) yrkar ärendet Ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för
gvmnastiksalen på Riddarhyttans skola läggs till och blir nytt ärende 8, att ärendet
Upphävande av detaljplaner och upprättande av nya läggs till och blir nytt ärende 9, att
ärendet Risk- och sårbarhersanaivs vid nvbyggnation av brandstation läggs till och blir
nytt ärende 10.

Tekniska utskottet beslutar

fl ärendet Ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för gymnastiksalen på Riddarhyttans
skola läggs till och blir nytt ärende 8.

att ärendet Upphävande av deraljplaner och upprättande av nya läggs till och blir nytt
ärende 9.

att ärendet Risk- och sårbai-hersanalys vid nybyggnation av brandstation läggs till och
blir nytt ärende 10
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§9

Aktuell information från sektorchefen

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

Administratörerna förklarar och demonstrerar verksamhetssystemet FAST 2.

Sektorchefen informerar om VafabMiljös arbete med framtagande av avfalispian t&
kommunen, prospektering i Riddarhyttan, trafiksäkerhetspolicy, rekrytering av VA-chef
pågår.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Anders Nordenbris (L), Helena Nykänen (5) och
Bo Oberg (M).

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 tdfagsbestyrkande

sic
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§9

Aktuell information från VA

Utskottet ges aktuell information från VA.

Sektorchefen informerar om arbetet med miljörapporten som årligen ska inlämnas till
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, problematiken med regn- och smältvatten som
kommer in till reningsverken, tillsyn av dammarna i Riddarhyttan och arbetet med VA-
plan och kartläggning av VA-nätet.

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

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

jj lägga informationen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för paus

Sammanträdet återupptas

Justerandes Utdragsbestyrkande
si
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§ 10 Dnr KS 2019-212-340

Rapportering av åtgärder enligt åtgärdsprogrammet till
vattenmyndigheten- information

Vattenmyndighetema har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln
2016-2021. Programmen riktar åtgärder till il centrala myndigheter och till samtliga
länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspeciftka åtgärderna
ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de fem
vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade
återrapporteringen. En återrapportering till Vattenmyndigheten har genomförts. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), 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 beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnskatteh€

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Tekniska utskottet 2019-03-22 Sid.15

§ 11 DnrKS2OIS-125-101

Handlingspian för Riddarhyttans skola

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 44 att återremittera ärendet till tekniska
utskottet med uppdraget alt skyndsamt bereda ärendet kring handlingsplan för
fastigheten fd Riddarhyttans skola, att tekniska utskottet ska remittera ärendet till barn-
och utbildningsutskottet för yttrande innan kommunstyrelsen ska behandla ärendet på
nytt. Handlingsplan för Riddarhyttans skola har remitterats av tekniska utskottet 2018-
09-03, § 61 till Barn och utbildningsutskottet för yttrande. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § Il
ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att riva skolans

huvudbyggnad, bibehålla lågdelen med förskoleverksamhet samt kostnader för detta
att utreda olika lösningar av värmesystem samt kostnader för detta
att utreda kostnader för rivning av hela byggnaden och uppförandet av ny förskola

Tekniska utskottet beslutade 2018-03-16, § 25
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en eventuell flytt av verksamheten till
tillfälliga eller semipermanenta förskolemoduler

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 44
att återremittera ärendet till tekniska utskottet med uppdraget att skyndsamt bereda
ärendet kring handlingsplan för fastigheten fd. Riddarhyttans skola
att tekniska utskottet ska remittera ärendet till Barn- och utbildningsutskottet för
yttrande innan kommunstyrelsen ska behandla ärendet på nytt.

Tekniska utskottet beslutade 20 18-09-03, § 61
remittera ärendet till Barn-och utbildningsutskottet för yttrande

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2018-10-02, § 46
fl avge följande svar Barn och utbildningsutskonet ställer sig positivt till att
värniesystemet mellan Riddarhyttans skola och In’resfastigheten på Västra Parkvägen
separeras och att denna lösning genomförs oavsett vilket alternativ soiii blir aktuelltför
Riddarhyttans skola
att resterande delar av ärendet bordläggs i väntan på kommunfullmäktiges beslut
gällande Utredning för Riddarhyttans skola, Dnr: 2018.0125.101.

Justerandes Utdragsbestyrkande
5i(
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§ 11 forts.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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 föreslå kommunstyrelsen

att värmesystemet mellan Riddarhyttans skola och hyresfastigheten på Västra
Parkvägen separeras och att denna lösning genomförs oavsett vilket alternativ som blir
aktuellt för Riddarhyttans skola

att i övrigt lägga ärendet till handlingarna
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§ 12 Dnr KS 20 19-223-330

Grönyteplan för Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommuns grönyteplan ingår som en del i kommunens grönpian. 1
grönplanen ingår även en skogsbmksplan med inriktning om hur vi ska sköta kommunens
skog. Ett förslag till grönyteplan finns framtagen. En tjänstesbivelse i ärendet finns
upprättad.

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S) och Anders Nordenbris (L).

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

anta upprättad Grönyteplan

Justerandes Utdragsbestyrkande

W
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§ 13 Dnr KS 2019-8-101

Permanentande av två maträtter på Klockarbergsskolan

Tekniska utskottet informeras om utvärdering av för provperioden för servering av två
maträtter i Klockarbergsskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för kost och städ föredrar ärendet.

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

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att servering av två maträtter, varav en vegetarisk rätt, på Klockarbergsskolan
permanentas

att finansiering sker inom ram

Justerandes Utdragsbestyrkande

wr
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§ 14 Dnr KS 2019-305-101

Ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för gymnastiksalen på
Riddarhyttans skola

Pentti Lahtinen (8) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (8), Anders Nordenbris (L), Helena Nykänen (8) och
Bo Oberg (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 uppdra åt förvaltningen att göra en ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till

att initieringen bifogas protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 15 DnrKS2OI9-304-101

Upphävande av detaljplaner och upprättande av nya

Pentti Lahtinen (S) föredrar ärendet.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att uppdra åt förvaltningen att upphäva gamla detaljplaner, samt göra nya med
hänvisning till initieringen

att initieringen bifogas protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 16 DnrKS2O19-303-101

Risk- och sårbarhetsanalys vid nybyggnation av brandstation

Pentti Lahtinen (S) föredrar ärendet.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen gg genomföra en risk- och
sårbarhetsanalys i enlighet med initiativet, att kostnadstäckning tas av omfördelade
projektmedel om beslut fattas av kommunfullmäktige, g initieringen bifogas
protokollet

Bo Öberg (M) yrkar j initiativet avslås.

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

Ordföranden ställer proposition på Pentti Lahtinens (S) yrkande att föreslå att genomföra
en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med initiativet, kostnadstäckning tas av
omfördelade projektmedel om beslut fattas av kommunfullmäktige, att initieringen
bifogas protokollet mot Bo Obergs (M) yrkande att initiativet avslås och finner att
Tekniska utskottet beslutat enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande.

Bo Öberg reserverar sig till förmån för eget förslag.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med initiativet

kostnadstäckning tas av omfördelade projektmedel om beslut fattas av
kommunfullmäktige

initieringen bifogas protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Övriga rapporter

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

Pentti Lahtinen (5) och Bo Öberg (M) rapporterar från VafabMiljö ABs sammanträde den
27 februari.

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

Sektorchefen yttrar sig.

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

Tekniska utskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna
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§ 18

Delgivningar

2019-02-18
Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Protokoll
Detaljplan för stationsområde inom Skinnskattebergs tätort

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

Tekniska utskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes UtdragsbestyrkandeHttH
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§ 19

Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer en fråga om Klockarbergsvägen 8.

Sektorchefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
s



Skinnskaffebergs kommun

2019 —03- 22
Initiativ taget av Socialdemokraterna Skinnskatteberg

Bakgrund:

Skinnskattebergs kommun består av ex antal så kallade ytterområden där bl.a. Riddarhyttan är ett av
de. Där blomstrar föreningsverksamhet mer än i något annat ytterområden.
Det finns starka önskemål från föreningar i Riddarhyttan att öppna gymnastiksalen för diverse
aktiviteter som framförallt efterlyses rör barn och ungdomar.

Kommunens övergripande inriktning/mål 2019-2022 som fastställdes vid Kommunfullmäktige den
11 mars 2019 innehåller bl.a. följande:

• Kommunen skall erbjuda fräscha och upprustade vandringsleder. idrottsanläggningar och
lekplatser.

• Kommunen ska främja förebyggande insatser för en psykisk och fysisk god hälsa.
• Kommunen ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att rusta upp kommunens fastigheter

samt vallen- och avloppsnätet.
• Föreningssamverkan och bidrag riktad mot barn och ungdomar ska prioriteras.

Förslag:

Att göra gymnastiksalen tillgänglig/uthymingsbar för röreningar för att kunna erbjuda möjligheten
att öka sina verksamheter med hänvisning till ovannämnd bakgrund.

Förslag till beslut:

Att uppdra åt förvaltningen all göra ekonomisk kalkyl och åtgärdsplan för KS att ta ställning till.

För Socialdemokraterna Skinnskattebergs 2019 03 22

€-- 6f/ctCC
Pentti Lahtinen



Initiativ taget av Socialdemokraterna Skinnskatteberg

Skinnskatteberos kommun

2019 -03— 22

Bakgrund:

Det finns en bred politisk enighet all ökning av invånarantal för Skinnskaueberg är en prioriterad
fråga. En av åtgärderna att påverka detta är all möjliggöra nybyggnation på sjönära tomter.

1 Kommunens övcrgripande inriktning/mål för 2019-2022 som fastställdes av Kommunfullmaktige
201903 11 står det bl.a. följande:
Kommunen skall detaljplanera rör strandnära boende.
Pengarna finns budgeterade i samtliga budgetar.

Förslag:

AU i framtiden kunna erbjuda strandnära boende.

Förslag till beslut:

Att uppdra åt förvaltningen att upphäva gamla detaljplaner, samt göra nya med hänvisning till
ovannänrnda.

För Socialdemokraterna Skinnskatteberg 201903 22

Peniti Lahtinen



Skinnskat[ebergs kommun
Initiativ till Tekniska utskottet 20190322 2019 —03— 22
Initiativ taget av Socialdemokraterna Skinnskatteberg Dnr Ic 2.L.9zzio.5— J o

Situation

• LU — Överföring av ca 1400 t kr från 2018 till 2019 budget

Bakgrund

• 2014 gjordes en förstudie av Räddningstjänstens lokaler

• 2018 avsattes 1 500 t till projektering

• Förhandsbesked beviljades ej M 0 B överklagan Länsstyrelsen. Avstannad.

Aktuellt

• Politiken (5) har granskat förstudien

• Det finns brister i förstudien bl.a. lokalisationen med de angivna risker

• Det saknas en RSA

• Förstudien föreslår olika alternativ bl.a. om- och tillbyggnad inte är komplett utrett och ej
heller varit upp till politisk diskussion

Rekommendation

• Att genomföra en RSA som också ska besvara:

-Finns fullgoda alternativ till nybygge

-Cost Benefit analys

Förslag till beslut

• Att genomföra en en RSA enligt ovan

• Att kostnadstäckning tas av omfördelade projekteringsmedel om beslut fattas av
kommunfullmäktige

&6’
Pentti Lahtinen, ordförande Tekniska utskottet

fl


