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Paragrafsammanstallning 

§ 28 Andring i foredragningslistan 
§ 29 Aktuell information fran VA och fastighet 
§ 30 Aktuell information fran sektorchefen 
§ 31 Atgards- och tidsplan for installation av vattenmatare 
§ 32 Utredning om reningsverk/avlopp i Baggbron och Godkarra 
§ 33 KURJ-banan - vad kan goras? 
§ 34 Svar pa motion angaende fastigheterna Prastgarden 1 :91 och 1: 111 
§ 35 Svar pa motion angaende radhuslanga Aspebacken 
§ 36 Svar pa brev fran f6rskolan kotten 
§ 37 Svar pa motion ang. iordningstallande av tomter enligt detaljplan Ostra Masbo II 
§ 38 Svar pa motion ang. detaljplan Ostra Masbo II 
§ 39 Svar pa motion ang. andring av detaljplan Gamla bruket 
§ 40 Revidering av delegationsordning fastighetsarenden och allmanna arenden 
§ 41 Ovriga rapporter 
§ 42 Delgivningar 
§ 43 Ovriga fragor 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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Sid.35 
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Andring i foredragningslistan 

Tekniska utskottet beslutar 

Sid.36 

att flytta upp punkt aktuell information/ran sektorchefen till att bli punkt nr 2 pa dagordningen. 

att flytta ner punkt aktuell informationfran VA ochfastighet till att bli punkt 3 pa dagordningen. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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Aktuell information trim sektorchefen 

Sektorchefen ger utskottet aktuell information. 

Sektorchefen informerar om: 

Uppdatering kring sakerhetsincidenter pa sektor Teknik och service. 

Ekonomiuppfoljning for sektor Teknik och service. 

Sid.37 

VA- och fastighetschefens provanstallning overgar i tillsvidareanstallning fran och med 1 juni 
2022. 

lnbjudan till verksamhetsbesok for ledamoter i tekniska utskottet den 15 juni kl. 14. 

Kick in for staben pa sektor Teknik och service den 17-18 augusti under 2 dagar. 

Forfragan inkommen fran ordforande i foreningen Another reality angaende eventuellt samarbete 
med kommunen. 

Att chefsfrukost har genomforts den 19 maj. 

Att sista anbudsdag for flerbostadshus ar den 31 maj. 

SBO uppstart gallande bland annat kontraktsskrivning. 

Att behov finns av att renovera gymmet pa Hemgarden. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Elisabeth Aberg (L), Helena Nykanen (S) och Bo Oberg 
(M). 

Ordforande staller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar 

att lagga informationen till handlingarna 

I !~ Utdragsbestyrkande 



Skinnskatt~ ~ ,-i~ un· .., .. 

Kommunstyrelsen 
Tekniska utskottet 

§ 30 

Sammantradesprotokoll 

2022-05-30 

Aktuell information fran VA och fastighet 

VA- och fastighetschefen ger utskottet aktuell information fran VA och Fastighet. 

VA- och fastighetschefen informerar om: 

Sid.38 

Utveckling av gronytor vid kommunens fastigheter. En landskapsarkitekt har anlitats for uppdraget. 

Foriindringar i avgiftema avseende Vafabmiljo. 

Investeringsbudget och underhallsbehov avseende fastighet inom Teknik- och service for ar 2023-
2026. 

En sammanstallning for prioriteringar av beslutad investeringsbudget for 2023 kontra beriiknade 
behov av investeringar. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Helena Nykanen (S) Bo Oberg (M) och Elisabeth Aberg 
(L). 

Planeringsstrategen yttrar sig. 

Sektorchefen yttrar sig. 

Ordforande staller Cragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner Cragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar 

att lagga informationen till handlingarna. 

Motet ajoumeras for paus. 

Motet aterupptas. 

Justerandes U tdragsbestyrkande 
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§ 31 KS 2022-343-349 

Atgards- och tidsplan for installation av vattenmatare 

Utskottet ges information angaende installation av vattenmiitare. En tjiinsteskrivelse i iirendet finns 
uppriittad. 

I iirendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Helena Nykiinen (S), Elisabeth Aberg (L), och Bo Oberg 
(M). 

VA- och fastighetschefen yttrar sig. 

Planeringsstrategen yttrar sig. 

Pentti Lahtinen (S) yrkar att aterremittera iirendet till forvaltningen for svar pa fragor. 

Bo Oberg (M) yrkar att liigga infonnationen till handlingarna. 

Ordforande staller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Ordforanden staller proposition pa Pentti Lahtinens (S) yrkande och Bo Obergs (M) yrkande 
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande 

Tekniska utskottet beslutar 

att ateremittera iirendet till forvaltningen for svar pa fragor. 

Reservation fran Bo Oberg (M) 

Justerandes Utdragsbestyrkande 

~ -
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KS 2022-424-10 I 

Utredning om reningsverk/avlopp i Baggbron och Godkarra 

Sid.40 

Sedan ungefar 8 ar har fragan om nytt reningsverk eller annan losning i Baggbron diskuterats. Som 
en del av aktiviteten i VA-planens" Utredning kapacitet Baggbrons ARV" har denna utredning 
genomforts med ma! att definiera altemativa avloppslosningar for fastigheter i Baggbron och 
Godkarra. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Elisabeth Aberg (L), Helena Nykanen (S) och Bo Oberg 
(M). 

Bo Oberg (M) yrkar att besluta enligt forvaltningens forslag. 

Ordforande staller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar forsla kommunstyrelsen 

att lagga informationen till handlingama 

I i-Etdragsbestyrkande 
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KURJ-banan - vad kan goras? 

KS 2021-730-312 

Informations/diskussionspunkt angaende eventuella atgarder betraffande KURJ-banan. 

Sid.41 

Sektorchefen infonnerar om att en inspektion genomforts om nodvandiga atgarder gallande KURJ
banan i ar. 

En diskussion angaende kommunens ansvar for KURJ-banan fors i utskottet. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Elisabeth Aberg (L), Helena Nykanen (S) och Bo Oberg 
(M). 

Sektorchefen yttrar sig. 

Planeringsstrategen yttrar sig. 

Ordf"orande staller fragan om tekniska utskottet lir redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar 

att lagga informationen till handlingarna 

Justerandes Utdragsbestyrkande 

?JX_~ 
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KS 2021-560-101 

Sid.42 

Svar pa motion angaende fastigheterna Prastgarden 1 :91 och 
1 :111 

En motion om kop av fastigheterna Prastgarden 1 :90 och 1: 111 vacktes av Bo Oberg (M) vid 
kommunfullmaktiges sammantrade 2021-06-01. Kommunfullmaktige beslutade 2021-06-01 att 
overlamna motionen till kommunstyrelsen for beredning. En tjansteskrivelse i arendet finns 
upprattad. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmaktige beslutade 2021-06-07 § 71 att overlamna motionen till kommunstyrelsen for 
beredning och ater till kommunfullmaktige for beslut senast inom ett ar. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S) och Bo Oberg (M). 

Bo Oberg (M) yrkar att besluta enligt forvaltningens forslag. 

Ordforande staller Cragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar forsla kommunfullmaktige 

att motionen anses besvarad. 

Justerand2z__ Utdragsbestyrkande 
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Svar pa brev fran forskolan Kotten 

Sid.43 

KS 2022-481-116 

Ett brev med fragestallning angaende fler soptunnor inom Skinnskatteberg har inkommit fran 
forskolan Kotten. Forvaltningen ger en redovisning av svaret pa brevet. 

Planeringsstrategen redovisar ett besok som genomforts pa forskolan kotten och utfallet av detta. 

Ger information om miljoeffekter for skrap i naturen. Inventering av soptunnor inom kommunen 
har genornforts och informeras om. Inkop av en soptunna forestallande Bjorn har genomforts till 
forskola Kotten. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Elisabeth Aberg (L), Helena Nykiinen (S) och Bo Oberg 
(M). 

Ordforande staller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar 

att liigga informationen till handlingama 

Justerandes 

1X 
_Utdragsbestyrkande 
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KS 2020-893- l O l 

Svar pa motion angaende radhuslanga Aspebacken 

Sid.44 

En motion om forsaljning av radhuslangan pa Aspebacken vacktes av Bo Oberg (M) vid 
kommunfullmaktiges sammantrade 2020- l 0- l 5 Kommunfullmaktige beslutade 2020- l 0- l 5 att 
overlamna motionen till kommunstyrelsen for beredning. En tjansteskrivelse i arendet finns 
upprattad. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmaktige beslutade 2020- l 0- l 9 § l IO att overlamna motionen till kommunstyrelsen for 
beredning. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Elisabeth Aberg (L), Helena Nykanen (S) och Bo Oberg 
(M). 

Bo Oberg (M) yrkar att bifalla motionen. 

Pentti Lahtinen (S) yrkar att motionen avslas. 

Ordf"orande staller Cragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Ordf"orande staller proposition pa Bo Obergs (M) yrkande och Pentti Lahtinens (S) yrkande 
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande. 

Tekniska utskottet beslutar f"oresla kommunfullmaktige 

att motionen avslas. 

Reservation friin Bo Oberg (M). 

Utdragsbestyrkande 
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KS 2021-875-101 

Sid.45 

Svar pa motion ang. iordningstallande av tomter enligt detaljplan 
Ostra Masbo II 

Det har inkommit en motion skriven av Bo Oberg (M) ang. iordningstallande av tomter enligt 
detaljplan Ostra Masbo II. Motionaren skriver att Skinnskattebergs kommun borjar sakna 
avstyckade tomter i attraktiva lagen for forsaljning. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmaktige beslutade 2021-10-18 § I 07 att overlamna motionen till kommunstyrelsen for 
beredning och Ater till kommunfullmaktige for beslut inom ett ar. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S), Elisabeth Aberg (L), Helena Nykanen (S) och Bo Oberg 
(M). 

Bo Oberg (M) yrkar att bifalla motionen. 

Pentti Lahtinen (s) yrkar att avsla motionen. 

Ordrorande stiiller Cragan om tekniska utskottet iir redo att ga till beslut och finner Cragan 
med ja besvarad. 

Ordroranden stiiller proposition pa Bo Obergs (M) yrkande och Pentti Labtinens (S) yrkande 
ocb finner att tekniska utskottet beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande. 

Tekniska utskottet beslutar rdresla kommunfullmiiktige 

att avsla motionen. 

Reservation frfm Bo Oberg (M). 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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KS 2021-327-101 

Svar pa motion ang. detaljplan Ostra Masbo II 

Sid.46 

En motion har inkommit skriven av Bo Oberg (M) ang. detaljplan Ostra Masbo II. Motionaren 
skriver att detaljplanen i grunden ar riktigt bra men har 40 ar pa nacken. Att byggytan ar satt till 
max 1/5 d.v.s. 20% av tomtytan. Han skriver ocksa att i mer moderna detaljplaner i kommunen ar 
byggyta satt till max 30% av tomtytan. Motionaren yrkar till att andra byggytan i detaljplanen till 
30% av tomtytan. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmaktige beslutade 2021-05-10 § 36 att overlamna motionen till kommunstyrelsen for 
beredning och ater till kommunfullmaktige for beslut inom ett ar. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S) och Bo Oberg (M). 

Bo Oberg (M) yrkar att bifalla motionen. 

Planeringsstrategen yttrar sig. 

Pentti Lahtinen (S) yrkar att anse motionen besvarad. 

Ordf'orande staller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Ordf'oranden staller proposition pa Bo Obergs (M) yrkande och Pentti Lahtinens (S) yrkande 
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Pentti Lahtinens yrkande. 

Tekniska utskottet beslutar foresla kommunfullmaktige 

att anse motionen besvarad 

Reservation fran Bo Oberg (M). 

Justerandes U tdragsbestyrkande 

s~ ¥ 
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KS 2021-562-101 

Svar pa motion ang. andring av detaljplan Gamla bruket 

Sid.47 

Det har inkommit en motion skriven av Bo Oberg (M) ang. iindring av detaljplanen Gamla Bruket. 
Motioniiren skriver att detaljplanen i grunden iir riktigt bra men har 30 ar pa nacken. Att byggytan 
iir satt till max 200kvm och att det i mer moderna detaljplaner i kommunen finns bestiimmelser om 
byggyta 30% av tomtytan. En tjiinsteskrivelse i iirendet finns upprattad. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmaktige beslutade 2021-06-07 § 72 att overliimna motionen till kommunstyrelsen for 
beredning och ater till kommunfullmaktige for beslut inom ett ar. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S) och Bo Oberg (M). 

Bo Oberg (M) yrkar att bifalla motionen. 

Pentti Lahtinen (S) yrkar att motionen anses besvarad. 

Ord.-Orande stiiller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Ord.-Oranden stiiller proposition pa Bo Obergs (M) yrkande och Pentti Lahtinens (S) yrkande 
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Pentti Lahtinens (S) yrkande. 

Tekniska utskottet beslutar foresla kommunfullmaktige 

att anse motionen besvarad. 

Reservation fran Bo Oberg (M). 

I ~ ragsbestyrkande 
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KS 2022-573-002 

Sid.48 

Revidering av delegationsordning fastighetsarenden och allmanna 
arenden 

Forvaltningens bedomning ar att kommunstyrelsens delegationsordning ar i behov av j usteringar L 

for att fungera mer korrekt och effektivare. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

I arendet yttrar sig Pentti Lahtinen (S) och Bo Oberg (M). 

VA- och fastighetschefen yttrar sig. 

Ordforande staller fragan om tekniska utskottet ar redo att ga till beslut och finner fragan 
med ja besvarad. 

Tekniska utskottet beslutar 

att genomfora andringar enligt foljande: 

andra KSO (kommunstyrelsens ordforande) till KC(kommunchef)/SC (sektorchef) och lagg till: var 
for sig i texten. 

Tekniska utskottet beslutar foresla kommunstyrelsen 

att anta upprattad reviderad delegationsordning for fastighetsarenden. 

att anta upprattad reviderad delegationsordning for allmanna arenden. 

I i:~I Utdragsbescyrkande 
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Har lamnas rapporter som inte hanfors till arenden pa dagens foredragningslista. 

Inga rapporten foreligger till dagens sammantrade. 

Justerandes 

Sid.49 
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Delgivningar 
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Inga delgivningar foreligger till dagens sammantriide. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 

~ + 

Sid.50 



Skinnsk~~ 
~ ~ un 

Kommunstyrelsen 
Tekniska utskottet 

6vriga fragor 

Sammantradesprotokoll 

2022-05-30 

Bo Oberg (M) stliller en fraga glillande motion industritomter Vlitterskoga. 
Planeringsstrategen besvarar fragan. 

Justerandes s~ :· Utdragsbestyrkande --

Sid.51 




