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TPN § 1

Dnr TPN 2012/25

Förslag på ändring av detaljplan för Vingenområdet (Kv
Sländan mm) i Hallsberg
Teknik- och plannämndens beslut
Uppdrag till teknik- och planförvaltningen att ändra den del av stadsplan för
Vingenområdet (Kv Sländan mm), laga kraftvunnen 1978-11-21 som omfattar
fastigheten Syrsan 1, under förutsättning att fastighetsägarna ingår planavtal
med Hallsbergs kommun.
Ärendet
En förfrågan har inkommit från fastighetsägaren Halil Begani om att ändra
detaljplanen som berör fastigheten Syrsan 1, Västra Storgatan 114 i Hallsberg.
Fastigheten omfattas av stadsplan för Vingenområdet (Kv Sländan mm), laga
kraftvunnen 1978-11-21. Enligt detaljplanen så är det utfartsförbud direkt ut
på Västra Storgatan från fastigheten Syrsan 1. På fastigheten Syrsan 2, som
ägs av Håkan Blom finns ett servitut som fastigheten Syrsan 1 har rätt att
utnyttja för att komma till sin fastighet. Kommunen har haft samrådsmöte
med fastighetsägarna och de är överens om att en ny infart för Syrsan 1 är det
bästa för båda parter. På mötet kom ägarna överens om att vid en ändring av
detaljplanen, dela på kostnaderna på 5000 kr, då Syrsan 2 inte längre behöver
belastas av servitut.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse om förslaget.Utskottet godkände förslaget
och föreslog teknik- och plannämnden besluta i ärendet.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Gert Öhlin och Hans Johansson.

TPN § 2

Informationsärenden
- Prioritering av fysisk planering - redogörelse om planeringsläge, beslutade och
pågående planer och utredningar. Det är kommunstyrelsen som beslutar om prioritering
av nya uppdrag.
- NBÅ (Närke Bergslagens Återvinning), mötet 20/1 var inställt, ny tid för möte är 24/2.
- Pågående projekt redovisades på dagens sammanträde.
- Trafiksäkerhetsprojekt 2013-2015 prioriteras av kommunstyrelsen och redovisades på
teknik- och plannämndens sammanträde.
- Beredningsutskottet sammanträde 29/5 flyttas till kl 13.30.
____________

TPN § 3

Dnr TPN 2012/33

Riktlinjer för parkeringsdispenser från lokala
trafikföreskrifter i Hallsbergs kommun
Teknik- och plannämndens beslut
Anta bifogat förslag om riktlinjer för parkeringsdispenser från lokala
trafikföreskrifter
Ärendet
Teknik- och planförvaltningen har upprättat förslag på riktlinjer för
parkeringsdispenser från lokala trafikföreskrifter i Hallsbergs kommun.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse om förslaget. Utskottet godkände
förslaget och föreslog teknik- och plannämnden besluta i ärendet.

TPN § 4

Dnr TPN 2011/93

Bokslut 2011 - resultat
Teknik- och plannämndens beslut
1.

Teknik- och plannämnden godkänner lämnad redovisning på ett
preliminärt underskott på 2,3 mkr.

2.

Teknik- och planförvaltningen ska till nästa sammanträde ta fram en
åtgärdsplan hur underskottet för 2011 hanteras.

Ärendet
Bokslutsarbetet för 2011 pågår och resultatet visar ett underskott totalt för
teknik- och plannämnden på 2,3 mkr. Avvikelserna på de olika
verksamheterna redovisades på dagens sammanträde. Hela ekonomiprocessen
har varit sen med bland annat beslut om bokslut för 2010, vilket påverkat
driftbudgeten och även bokslutsarbetet för 2011. Åtgärder för att påverka
resultatet under året har inte kunnat ske förrän sent under hösten 2011. Hur
underskottet hanteras och hur det kommer att belasta olika verksamheter i
budget 2012 tas med i arbetetet med internbudget anpassad för den nya
organisationen tillsammans med ytterligare besparingar inom teknik- och
plannämndens verksamhet.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet.
___

TPN § 5

Dnr TPN 2011/93

Ekonomi - redovisning av besparingsförslag 2012
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar om följande besparingar och åtgärder 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inga medel avsätts för första intrycket 2012 ger -100 tkr.
Höjning till 400 kr för aktivitetsinformation på Välkommen till"tavlor ger -45 tkr
Uppvärming vid Resecentrum gång- och cykelbro tas bort ger -100 tkr.
Vakant tjänst tas bort ger -450 tkr.
Höjd taxa parkeringsövervaktning ger -50 tkr.
Förvaltningschef, Marianne Christiansen får i uppdrag att återkomma med
förslag på fler besparingar till nästa sammanträde för att klara den totala
besparingen år 2012 på 1,6 mkr.

Ärendet
Underlag för prioritering av besparingar inom teknik- och planförvaltningen
presenterades på dagens möte. Då budgeten för 2012 inte är delad efter
genomförd omorganisation från 2012-01-01 kan besparingsförslag ej lämnas
fullt ut. Sammanställningen och konsekvensbeskrivningen som redovisades
avser de delar som finns inom tekniska avdelningen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet.
______________________________________________________________

TPN § 6

Dnr TPN 2011/66

Intern kontrollplan 2011 för teknik- och plannämnden
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna genomförda granskningar enligt fastställd intern kontrollplan 2011
för teknik- och plannämndens verksamhet.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har tidigare fastställt intern kontrollplan för år
2011. Teknik- och planförvaltningen har genomfört granskning enligt de
rutiner och system som finns redovisat i kontrollplanen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse om genomförda granskningar enligt
fastställd intern kontrollplan för teknik- och plannämnden för 2011. Utskottet
godkände redogörelsen och föreslår teknik- och plannämnden besluta i
ärendet.
___________

_

TPN § 7

Dnr MOT 2008/413

Slutredovisning nybyggnad drivingrange, Hallsberg
identitet 94109
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen Drivingrange, Hallsberg.
Utfallet visar ett överskott på 169571 kr. Slutredovisningen överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett större investeringsobjekt, 1 mkr eller mer varför
slutredovisningen går vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Utfallet visar ett överskott på
169571 kr. Investeringen redovisas som ett större investeringsobjekt och ska
då gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.
________

TPN § 8

Dnr TPN 2011/117

Slutredovisning ombyggnad/anpassning av lokal för
pizzeria/bankhuset Vretstorp identitet 94145
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen för
ombyggnad/anpassning av lokal för ny hyresgäst pizzeria bankhuset,
Vretstorp. Utfallet visar ett underskott på -3077 kr.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett mindre investeringsobjekt, under 1 mkr och en
utfallet är en liten avvikelse varför teknik- och plannämnden kan besluta i
ärendet.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Investeringen för
ombyggnad/anpassning av lokal för ny hyresgäst pizzeria/bankhuset,
Vretstorp redovisas som ett mindre investeringsprojekt. Utfallet visar ett
underskott på -3077 kr.
_______

TPN § 9

Dnr MOT 2010/170

Slutredovisning ombyggnad Träffen allaktivitet,
Hallsberg identitet 94158
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen ombyggnad Träffen
allaktivitet, Hallsberg. Utfallet visar ett överskott på 96720 kr.
Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett större investeringsobjekt, 1 mkr eller mer varför
slutredovisningen går vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Utfallet visar ett överskott på
96720 kr. Investeringen redovisas som ett större investeringsobjekt och ska då
gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.
________

TPN § 10

Dnr MOT 2010/309

Slutredovisning ombyggnad fritids Apollo, Hallsberg
identitet 94162
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen ombyggnad fritids
Apollo, Hallsberg. Utfallet visar ett underskott -484815 kr. Slutredovisningen
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett större investeringsobjekt, 1 mkr eller mer varför
slutredovisningen går vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Utfallet visar ett underskott på
-484815 kr. Investeringen redovisas som ett större investeringsobjekt och ska
då gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.
_______

TPN § 11

Dnr MOT 2010/246

Slutredovisning ombyggnad Alléhallen sportgolv och
omklädning, Hallsberg identitet 94103, 94160 och 94167
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen ombyggnad Alléhallen
sportgolv och omklädning, Hallsberg. Utfallet visar ett överskott på
222898 kr. Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett större investeringsobjekt, 1 mkr eller mer varför
slutredovisningen går vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Utfallet visar ett överskott på
222898 kr. Investeringen redovisas som ett större investeringsobjekt och ska
då gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.
_______

TPN § 12

Dnr MOT 2008/796

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt Vranavägen
busshållplats, Sköllersta identitet 93128 frikod 555073
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
Vranavägen busshållplats, Sköllersta. Utfallet visar ett överskott på 14091 kr.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett mindre investeringsobjekt, under 1 mkr varför
teknik- och plannämnden kan besluta i ärendet.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Investeringen för
trafiksäkerhetsprojekt Vranavägen busshållplats, Sköllersta redovisas som ett
mindre investeringsprojekt. Utfallet visar ett överskott på 14091 kr.
__________

TPN § 13

Dnr MOT 2008/796

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt bussvändslinga
Sodomvägen, Sköllersta identitet 93128 frikod 555078
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
bussvändslinga Sodomvägen, Sköllersta. Utfallet visar ett överskott på
77282 kr.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett mindre investeringsobjekt, under 1 mkr varför
teknik- och plannämnden kan besluta i ärendet.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Investeringen för
trafiksäkerhetsprojekt Vranavägen busshållplats, Sköllersta redovisas som ett
mindre investeringsprojekt. Utfallet visar ett överskott på 77282 kr.
_________

TPN § 14

Dnr MOT 2008/896

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt Pendlarparkering,
Hallsberg identitet 93128 frikod 555062
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
Pendlarparkering, Hallsberg. Utfallet visar ett överskott på 75757 kr.
Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett större investeringsobjekt, 1 mkr eller mer
varför slutredovisningen går vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Utfallet visar ett överskott på 75757 kr.
Investeringen för trafiksäkerhetsprojekt Pendlarparkering redovisas som ett större
investeringsprojekt och ska då gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.
______

TPN § 15

Dnr MOT 2009/298

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt Rondell
Utkällevägen, Hallsberg identitet 93128 frikod 555511
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
Rondell Utkällevägen, Hallsberg. Utfallet visar ett överskott på 262546 kr.
Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett större investeringsobjekt, 1 mkr eller mer
varför slutredovisningen går vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Utfallet visar ett överskott på
262546 kr. Investeringen för trafiksäkerhetsprojekt Rondell Utkällevägen
redovisas som ett större investeringsprojekt och ska då gå vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
______

TPN § 16

Dnr MOT 2008/796

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt GC-väg
Ängvaktarvägen, Hallsberg identitet 93128 frikod 555079
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
GC-väg Ängvaktarvägen, Hallsberg. Utfallet visar ett överskott på 12218 kr.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett mindre investeringsobjekt, under 1 mkr varför
teknik- och plannämnden kan besluta i ärendet.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Investeringen för
trafiksäkerhetsprojekt GC-väg Ängvaktarvägen, Hallsberg redovisas som ett
mindre investeringsprojekt. Utfallet visar ett överskott på 12218 kr.
________

TPN § 17

Dnr MOT 2008/796

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt GC-väg
Sockenvägen, Sköllersta identitet 93128 frikod 555063
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
GC-väg Sockenvägen, Sköllersta. Utfallet visar ett överskott på 73031 kr.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett mindre investeringsobjekt, under 1 mkr varför
teknik- och plannämnden kan besluta i ärendet.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Investeringen för
trafiksäkerhetsprojekt GC-väg Sockenvägen, Sköllersta redovisas som ett
mindre investeringsprojekt. Utfallet visar ett överskott på 73031 kr.
______

TPN § 18

Dnr MOT 2006/720

Slutredovisning trafiksäkerhetsprojekt GC-väg
Knölagatan, Vretstorp identitet 93128 frikod 555072
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna lämnad slutredovisning för investeringen trafiksäkerhetsprojekt
GC-väg Knölagatan, Vretstorp. Utfallet visar ett överskott på 115554 kr.
Ärendet
Syftet med investeringen framgår av bilaga. Kommunfullmäktige har
2008-10-20 KF § 101 besluta fastställa principer för slutredovisningar.
Investeringen räknas som ett mindre investeringsobjekt, under 1 mkr varför
teknik- och plannämnden kan besluta i ärendet.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
godkänna slutredovisningen enligt bilaga. Investeringen för
trafiksäkerhetsprojekt GC-väg Knölagatan, Vretstorp redovisas som ett
mindre investeringsprojekt. Utfallet visar ett överskott på 115554 kr.
________

TPN § 19

Dnr TPN 2011/99

Länsstyrelsens begäran om ställningstagande gällande
Vätternvattenprojektet
Teknik- och plannämndens beslut
Godkänna Länsstyrelsens förslag att i avvaktan på ställningstagande från
kommunen i Västra Mälardalen, gå vidare med vattenförsörjningsutredningar
genom att
1. Fortsätta utreda Vättern med fokus på huvudalternativ:
Försörjning från Vättern med ledningssystem och nytt vattenverk, alt 1 i
förstudien.
Försörjning från Vättern med tunnel och nytt vattenverk, alt 4 i förstudien samt
tillägg till alt 4 med försörjning från Vättern med tunnel till nuvarande
vattenverk (för behandling i befintliga anläggningar initialt i avvaktan på nytt
verk).
2. Genomföra en kostnadsvärdering av de två alternativen utifrån en ekonomisk
analys.
Ärendet
På möte den 26 januari 2012 i styrgruppen i Vätternvattenprojektet så
beslutades att Länsstyrelsen översänder ett förslag till ställningstagande som
skickas ut till de deltagande kommunerna för beslut.
________

TPN § 20

Dnr TPN 2011/93

Avfallsplan för Hallsbergs kommun
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att uppdra till teknik- och
planförvaltningen att påbörja arbetet med ny avfallsplan för Hallsbergs
kommun.
Ärendet
Alla Sveriges kommuner är skyldiga att ha en renhållningsordning enligt
miljöbalken. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter
för avfallshantering. Teknik- och planförvaltningen har verksamhetsansvaret
för avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen utarbetas tillsammans med
övriga kommuner i länet som samarbetar i avfallsfrågor. Nuvarande
avfallsplan för Hallsbergs kommun är antagen av kommunfullmäktige 2007
och behöver ses över.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet.
_______

TPN § 21

Delegationer och meddelanden
Teknik- och plannämndens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärende
Delegationsbeslut, meddelanden och underrättelser om lantmäteriförrättningar
under perioden 2012-11-30 - - 2012-02-08 enligt separata listor.
__________

