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Datum
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Ingegerd Svahn Karlsson
Magnus Fahlström
Monica Hjälm
Elsie-Mari Claesson
Sune Davidsson
Gösta Hedlund
Gert Öhlin
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Hans Palmqvist
Marianne Christiansen
Eva Sundelin
Per Runfeldt
Peder Karlsson, Urban Kapple, Birgitta Harsbo

Justerare

Gert Öhlin

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Eva Sundelin
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Gert Öhlin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Teknik- och plannämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2013-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och planförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Eva Sundelin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-01-25
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TPN § 81

Dnr TPN 2012/51

Detaljplan för ett område söder och öster om
Konsum, del av fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:4
och Mejeriet 2 mfl i Hallsberg, Hallsbergs kommun
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar enligt bilagt tjänsteutlåtande att för
granskning enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900) godkänna upprättad detaljplan
för ett område söder och öster om Konsum, del av fastigheterna Hallsbergs
Centrum 1:4 och Mejeriet mfl i Hallsberg, Hallsbergs kommun.
Ärendet
Teknik- och plannämnden beslutade 2012-11-21 § 71 att godkänna upprättad
samrådsredogörelse för att ligga till grund för fortsatt planarbete. Teknik- och
planförvaltningen har med stöd av samrådsredogörelsen reviderat förslaget till
detaljplan och i enlighet med 5 kap 18 § plan- och bygglagen (2010:900)
upprättat en granskningshandling för ovanstående detaljplan, vilken nu
föreslås godkännas för granskning.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades information i ärendet. Teknik- och planförvaltningen har
upprättat tjänsteutlåtande 2012-12-12 och föreslår teknik- och plannämnden
besluta i ärendet.

TPN § 82

Dnr TPN 2012/32

Detaljplan för fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg,
Hallsbergs kommun
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar enligt bilagt tjänsteutlåtande att för
granskning enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900) godkänna upprättad detaljplan
för fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun.
Ärendet
Teknik- och plannämnden beslutade 2012-11-21 § 72 att godkänna upprättad
samrådsredogörelse för att ligga till grund för fortsatt planarbete. Teknik- och
planförvaltningen har med stöd av samrådsredogörelsen reviderat förslaget till
detaljplan och i enlighet med 5 kap 18 § plan- och bygglagen (2010:900)
upprättat en granskningshandling för ovanstående detaljplan, vilken nu
föreslås godkännas för granskning.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades information i ärendet. Teknik- och planförvaltningen har
upprättat tjänsteutlåtande 2012-12-12 och föreslår teknik- och plannämnden
besluta i ärendet.

TPN § 83

Dnr TPN 2012/45

Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i
Sköllersta, Hallsbergs kommun
Teknik- och plannämndens beslut
1. Teknik- och plannämnden beslutar enligt bilagt tjänsteutlåtande att för
granskning enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900) godkänna upprättad detaljplan
för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Teknik- och plannämnden beslutade 2012-11-21 § 74 att detaljplanearbetet
övergår från enkelt till normalt planförfarande, samt att godkänna upprättad
samrådsredogörelse för att ligga till grund för fortsatt planarbete. Teknik- och
planförvaltningen har med stöd av samrådsredogörelsen reviderat förslaget till
detaljplan och i enlighet med 5 kap 18 § plan- och bygglagen (2010:900)
upprättat en granskningshandling för ovanstående detaljplan, vilken nu
föreslås godkännas för granskning.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades information i ärendet. Teknik- och planförvaltningen har
upprättat tjänsteutlåtande 2012-12-12 och föreslår teknik- och plannämnden
besluta i ärendet.

TPN § 84

Dnr TPN 2011/56

Ekonomi, budget 2013 och verksamhetsförändringar
inom teknik- och plannämndens verksamhet
Teknik- och plannämndens beslut
1. Teknik- och plannämnden beslutar att ställa om vissa gräsytor som klipps
till slaghacksytor enligt förslag nr 03 vilket ger en besparing på 140 tkr per år.
2. Teknik- och plannämnden beslutar om prishöjning i Alléhallens bad- och
gymverksamhet enligt förslag nr 11 vilket ger en intäktsökning med 175 tkr
per år. Denna taxa träder i kraft 2013-02-01.
3. Teknik- och plannämnden beslutar om prishöjning av taxan för hallhyror,
idrottshallar och idrottsplatser enligt förslag nr 12 vilket ger en intäktsökning
med 250 tkr per år. Denna taxa träder i kraft 2013-04-01.
4. Teknik- och plannämnden beslutar att minska blomsterutsmyckningen i
kommunen enligt förslag nr 14 vilket ger en besparing på 250 tkr per år.
5. Teknik- och plannämnden beslutar att uppdra till Urban Kapple att
ytterligare utreda de alternativa verksamhetsförändringarna för Allébadet
utifrån bemanning, öppethållande och reception/cafeteria.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har 2012-02-15 TPN § 5 beslutat om vissa
besparingar och verksamhetsförändringar för att förbättra den ekonomiska
situationen 2012. Utöver de som beslutats tidigare har ytterligare besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar tagits fram för att prioriteras i den
budgetprocess som pågått under året. På dagens sammanträde lämnades en
redogörelse av förslagen. Två av förslagen som hanteras på dagens sammanträde är höjningar av taxor för Alléhallens bad- och gymverksamhet samt
taxan för hallhyror, idrottshallar och idrottsplatser. Kommunfullmäktige har
sedan tidigare delegerat till respektive nämnd/styrelse att inom sina respektive
verksamhetsområden besluta om mindre avgifter som inte är av principiell
karaktär. Ytterligare verksamhetsförändringar kommer att tas upp på teknikoch plannämndens sammanträde i januari 2013.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades underlag för beslut. Utskottet föreslår teknik- och
plannämnden besluta i ärendet.

TPN § 85

Dnr TPN 2012/95

Sammanträdesdagar 2013
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2013
enligt bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades ett förslag till sammanträdesdagar för 2013. Utskottet
godkände förslaget och föreslår teknik- och plannämnden besluta i ärendet.

TPN § 86

Informationsärenden
Information lämnades i följande ärenden
•
•
•

•
•
•

Rapport om tomtförsäljning under 2012.
Anders Jernström är anställd som GIS-ingenjör och börjar på teknik- och
planförvaltningen 2013-01-02.
Chefsgruppen har fått i uppdrag att göra en översyn av regler för stipendium och
kultur- och utbildningsförvaltningen tar fram ett förslag till regler som sedan
samordnas mellan de nämnder och förvaltningar som utser stipendiater.
GC-väg Sannahedsvägen, arbetet avbryts och återtas våren 2013 då även asfaltering
kommer att ske.
Återbruket vid återvinningsstationen - en enkel byggnad kommer att byggas av
kommunens arbetsmarknadsenhet.
Toalettbyggnad vid spontanlekplatsen - arbetet pågår men kostnaden kommer att bli ca
150 tkr i stället för de 100 tkr som finns i budget.

