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Plats och tid Stora sammantriidesmmmet, Kommunhuset fredagen den 26april 2019 kl. 08:30-
11:00.

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

Övriga deltagare Helena Nykänen (5), ej tjänstgörande ersättare
Anders Nordenbris (L), ej tjänstgörande ersättare
Kristiina Pousar, planeringsstrateg, 20-22
Gunilla Elander, sektorchef teknik och service
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera: Bo Öberg (M)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen fredagen den 26 april kl. 12:00

Underskrifter:

- Paragrafer
Sekreterare § 20-3J-3

Christine Larsson

Ordförande
Pentti Lahtinen (5)

Justerande .

.

Bo Oberg (M)

Delegationsbeslut:

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 20

Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat prospekteringsmöte i
Riddarhyttan, upphandlingar och personalfrågor.

Sektorchefen informerar om Länskompotten, ett samarbete över kommungränser, som
handlar om att tillgängliggöra lägenheter för våldsutsatta personer.

Ny lekplatsutmstning monteras vid lGockarbergsskolan och förväntas att bli klart under
kommande veckor.

Bytet av mejlklient gick över förväntan. En informations-/ utbildningsdag om
funktionerna i Office 365 planeras innan semestrarna drar igång.

Kulturbygd i samverkan har sagt upp avtalet för drift och underhåll av KURJ-banan. Ett
förslag till hantering av frågan kommer.

Vid förra sammanträdet presenterades verksamhetssystemet FAST2. Sektorchefen visar
tidsaxel för planerat underhåll.

Projektet Vätterskogen pågår. Åtgärder i skog och mark planeras under hösten.

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 tackar för informationen och beslutar

lägga informationen till handlingarna
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§ 21

Aktuell information från VA

Utskottet ges aktuell information från VA.

Sektorchefen informerar om att en ny VA-chef tilitrijder i augusti.

Riddarhyttanområdet är drabbade av vattenläckor. Större åtgärder måste vidtagas.

En ny vattenledning förbi gamla vattentornet i Skinnskatteberg planeras.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (8), 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
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§ 22 Dnr KS 2018-797-219

Svar på remiss gällande renhållningsordningen 2020-2030

Skinnskattebergs kommun har från kommunalförbundet VafabMiljö erhållit ett förslag
till ny regional renhållningsordning 2020 - 2030. Enligt förbundsordning för
Kommunaiffirbundet VafabMiijö ska VafabMiljö för medlemmarnas räkning ansvara
för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den
myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Förbundet ska
dock inte besluta om renhållningsordning, utan detta beslut fattas i respektive kommuns
kommunfullmäktige. Skinnskattebergs kommun har ansökt om förlängd remisstid och
fått det beviljat. Remissvaret skall vara VafabMiljö tillhanda senast den 17 maj 2019.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Planeringstrategen föredrar ärendet.

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

avge svar enligt upprättat yttrande

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigq -
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§ 23 Dnr KS 2019-339-23 1

Nytt miljövänhigt bostadshus

1 budgetförslaget från S, V och C anslogs det 18 000 000 kr för projektering och
byggnation av nytt miljövänligt bostadshus. 1 budgetförslaget från L, M om byggnation
av ett nytt bostadshus, anslogs det 15 000 000 kr. Ett förslag är framtaget, i samarbete
med SABO, på nytt bostadshus. Kommunen är medlemmar i SABO som är
allmännyttans bransch- och intresseorganisation. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Pentti Lahtinen (5) yrkar föreslå kommunstyrelsen att bygga på angiven plats, bygga
angivet hus.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen fl ärendet bordläggs i väntan på att
motionen angående bygga flerfamiljshus behandlas.

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
kommunstyrelsen bygga på angiven plats, att bygga angivet hus mot Bo Öbergs (M)
yrkande att föreslå kommunstyrelsen att ärendet bordläggs i väntan på att motionen
angående bygga flerfamiljshus behandlas 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 bygga på angiven plats

bygga angivet hus

Justerandes Utdragsbestyrkande
sig .
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§ 24 DnrKS 2018-860-101

Svar på medborgarförslag gällande flytt av återvinningsstation

Ett med medborgarförslag gällande flytt av återvinningsstationen vid båthamnen har
inkommit från Carola Lindqvist. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12, § 102 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 102
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning i
kommunfullmäktige

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Bo Öberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att föreslå kommunstyrelsen att
avslå medborgarförslaget.

Ordförande 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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign4
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§ 25 Dnr KS 2019-266-101

Svar på motion gällande avstyckning av mark i Färna

En motion angående avstyckning av mark i Färna har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M). Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 123 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 123
iL överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M) och Lars-Göran Ignberg Fammé
(5).

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Lars-Göran Ignberg Fammé (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige att avstå motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på Lars-Göran Ignberg Fammé (5) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Bo Öbergs (M) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att tekniska utskottet beslutat enligt
Lars-Göran lgnberg Fammé (S) förslag.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sig4
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§ 26 Dnr KS 2019-902-101

Svar på motion gällande före detta Centralköket

En motion att anpassa fd Centralkökets lokaler på Hemgården till kontorsverksamhet har
inkommit från Bo Oberg (M) och Staffan Strid (M). Kommunfullmäktige beslutade 20 18-
12-10, § 94 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 94
fl överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (5), Bo Öberg (M) och Lars-Göran Ignberg Fammé
(5).

Bo Öbergs (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Lars-Göran Ignberg Fammé (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på Lars-Göran Ignberg Fammé (5) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen mot Bo Öbergs (M) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att tekniska utskottet beslutat enligt
Lars-Göran Ignberg Fammé (5) förslag.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande

si*
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§27 DnrKS2OI9-b92-101

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

En motion gällande förhandling med Sveaskog om övertagande av Haraldsjödammen har
inkommit från Bo Öberg (M). Kommunfuflmäktige beslutade 2018-12-10, § 126 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 126
j överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M) och Lars-Göran Ignberg Fammé
(5).

Bo Öbergs (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Pentti Lahtinen (S) yrkar föreslå kommunfullmäktige g avslå motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på Pentti Lahtinen (S) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen mot Bo Öbergs (M) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att tekniska utskottet beslutat enligt
Pentti Lahtinen (5) förslag.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande

r
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§ 28 Dnr KS 2018-341-229

Försäljning av fastighet med adress Fagerstavägen 11 A-C

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09, § 79 att återremittera ärendet till tekniska
utskottet för ytterligare beredning samt att ta fram ett köpekontrakt för
kommunfullmäktige att ta ställning till. Alla handlingar i ärendet delas ut på
sammanträdet.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2018-10-09, § 76 föreslå kommunstyrelsen
gjj lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 178 enligt tekniska utskottets förslag
lägga informationen till handlingar

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
gt 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

Tekniska utskottet beslutade 2019-02-01, § 3, föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Svensk fastighetsförmedling för

förmedling av fastigheten via den öppna marknaden

Tekniska utskottet beslutade 20 18-04-26, §
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, §
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda

36 föreslå kommunstyrelsen
försäljning och avstyckning

73 enligt tekniska utskottets förslag
försäljning och avstyckning

Tekniska utskottet beslutade 2018-11-02, §
gj ge förvaltningen i uppdrag att förhandla

97, föreslå kommunstyrelsen
priset med utgångspunkt i Svensk
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§ 28 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-19, § 44 föreslå kommunfullmäktige
att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt

Kommunfullmäktige beslutade 20 19-03-Il, § 4,
att återremiltera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att lagar och regler ej
följts i detta ärende

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-04-09, § 79
att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning samt att ta
fram ett köpekontrakt för kommunfullmäktige att ta ställning till

Sektorchefen föredrar ärendet.

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 beslutar föreslå kommunfullmäktige

att genomföra försäljning enligt upprättat köpekontrakt
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§ 29 Dnr KS 2019-372-101

Ändring av gatunamn-initiativ

Ett initiativ gällande ändring av gatunamn i Skinnskattebergs kommun har inkommit
från Pentti Lahtinen (S). Initiativet finns bifogat.

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

Pentti Lahtinen (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen fl ge förvaltningen i uppdrag att se
över gatunamnen som är anledning till risker för missförstånd.

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 se över gatunamnen som är anledning till risker för
missförstånd

Justerandes Utdragsbestyrkande
S%
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§ 30

Övriga rapporter

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

Vid dagen sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande

St
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§ 31

Delgivningar

20 19-03-
Länsstyrelsen Västmanlands län
MILJORAPPORT 2018
SKNNSKATTEBERGS AVLOPPSRENNGSVERK

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

Tekniska utskottet beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande

*
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Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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