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Underskrifter:

Helena Nykänen (S), ej tjänstgörande ersättare
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Nettan Roth, administrativ assistent, § 55
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Gunilla Elander, sektorchef Teknik och service
Christine Larsson. kommunsekreterare

Bo Öberg (M)

Kommunkontoret fredagen den 4oktober kl. 12:00

Christine Larsson

Pentti Lahtinen (5)

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Ordförande
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Paragrafer
§ 50-58

Delegationsheslut:

Bo Öberg (M)
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Aktuell information från sektorchefen

Sektorchefen ger utskottet aktuell information.

Sektorchefen informerar om ny en hyreslag som påverkar 2:a hands uthyrning, ny lag
om insamlingssystem, pågående upphandlingar, nya fastighetstekniker är på plats, samt
pågående och avslutade rekryteringar.

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

Sektorchefen yttrar sia
0•

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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§ 51

Aktuell information från VA

Utskottet ges aktuell information från VA.

Sektorchefen informerar om läcklagning i Skinnskatteberg fortsätter, framtidens
slamhantering, lösning gällande skumbildningen i reningsverket i Skinnskatteberg,
kommunikationsproblem vid övervakning, VA-plan, samt pågående och avslutade
rekryteringar.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Bo Öberg (M), Helena Nordenbris (L) 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 rör informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§52 K520l9-263-101

Svar på motion gällande Haraldsjödammen

En motion gällande förhandling med Sveaskog om övertagande av Haraldsjödammen har
inkommit från Bo Oberg (lvi). Kommunfullmäktige 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
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tekniska utskottet beslutade 20 19-04-26, § 27 föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14, § 109 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade 20 19-06-03, § 54
att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige jbifalla motionen.

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

Sektorchefen yttrar sig.

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 52 forts.

Ordföranden ställer proposition på Bo Öberg (M) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen mot Pentti Lahtinens (S) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen och finner att Tekniska utskottet beslutar enligt
Pentti Lahtinens (S) förslag.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.
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§ 53 KS 2019-756-201

Belysningspian och rapport investeringsbehov vägbelysning

Skinnskattebergs kommun förvaltar ca 1300 ljuspunkter. Dessa är i varierande älder
och skick. Vid en besiktning konstaterades att ca 800 stolpar är över 40 år och ca 100
stolpar är av akut karaktär. Rapport investeringsbehov ska ligga till grund för
budgetering av reinvestering över en 10 års period. Belysningsplanen ska ligga till
grund för hur kommunen ska hantera sin belysningsanläggning på så väl kort som lång
sikt. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen och planeringsstrategen 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

att godkänna belysningsplan för Skinnskattebergs kommun.

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 54 KS 2019-755-101

Användning av kommunal mark

Längs med Nedre Vättern i tätorten Skinnskatteberg löper en strandpromenad på ca 4
km. Genom åren har flera båtägare förankrat sina båtar och flottar längs med
promenaden. Flera enskilda bryggor har byggt och förankrats ner till Nedre Vättern. På
vintern förvaras båtarna längs med promenaden. Flera husägare har under åren flyttat ut
tomtgränsen mot den kommunala marken genom ati bygga bodar, vedupplag,
husvagnsförvaring och odlingar. Under våren har sektor Teknik och service utfört
röjning och städning vid strandpromenaden. Diskussioner har uppkommit i och med
detta och regler för användning av kommunalmark behöver förtydligas. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen och planeringsstrategen 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

att anta regler för användning av kommunal mark.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sis
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§55 KS2018-251-101

Förslag till reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-Il, § 5 att anta förslaget till flaggpolicy daterat
20 18-10-30, flaggpolicyn ska utökas med sverigefinnarnas officiella flagga på
sverigefinnamas dag 24 februari. Då allmänna flaggdagar bestäms av riksdagen kan
dessa ändras oregelbundet. För att inte policyn ska behöva revideras var gång det sker
finns ett förslag till reviderat reglemente. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 37, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 52, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning
att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-06-04, § 30 enligt kommunstyrelsens förslag
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
g § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning
att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

Tekniska utskottet beslutade 2018-12-14, § 107, föreslå kommunfullmäktige
anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 2018-10-30

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-15, § 23 enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta reviderad flaggpoticy för Skinnskattebergs kommun daterad 2018- 10-30

Kommunfullmäktige beslutade 20 19-03-1 1, § 5
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 20 18-10-30
att flaggpolicyn ska utökas med sverigefinnarnas officiella flagga på sverigefinnarnas
dag 24 februari.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 55 forts.

Administrativa assistenten föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pentti Lahtinen (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 kommunfullmäktige

att anta reviderad flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun daterad 20 19-08-26.
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§ 56

Övriga rapporter

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

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.

Justerandes Ut ragsbestyrkande
sig.
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20 19-10-04 Sid.74

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.
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Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer en fråga om saknaden eventuella intäkter för gallring vid underhåll
enligt skogsbruksplan i budgetförslaget för 2020.

Helena Nykänen (S) ställer en fråga Riddarhyttans gymnastiksal.

Lars-Göran Fammé (S) ställer en fråga om matkontroll.

Lars-Göran Fammé (S) ställer en fråga om försäljning Fagerstavägen il.

Sektorchefen svarar.


