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TPN § 22

Dnr MOT 2011/14

Val av vice ordförande april - juni 2012
Teknik- och plannämndens beslut
Att utse Ingergerd Svahn Karlsson som ny vice ordförande till teknik- och
plannämndens beredningsutskott och nämnd under den tid som Lotta Öhlund
är anställd i Hallsbergs kommun.

TPN § 23

Dnr TPN 2012/8

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar
1. att vad som framförts under samrådstiden innebär sådana erinringar
som betyder att planförslaget ska omarbetas. Detta innebär att ett
reviderat förslag till detaljplan ska upprättas och föreläggas teknikoch plannämnden för beslut. Planförslaget övergår således till normalt
planförfarande, med det två skedena samrådsskedet och
granskningsskede.
2. att för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900)
godkänna upprättad samrådshandling, detaljplan för fastigheterna
Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun, daterad 2012-03-0x.
Ärendet
Detaljplanen är upprättad i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen
(2010:900), så kallat enkelt planförfarande. I enlighet med 5 kap 15§ planoch bygglagen har länsstyrelsen i Örebro län, kända sakägare och dem som
anges i 11§ första stycket 3 och 4 beretts tillfälle till samråd under tiden
2012-01-19- -2012-02-02.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse om förslaget.Utskottet godkände
redogörelsen och föreslog teknik- och plannämnden besluta enligt bilagd
samrådsredogörelse.

TPN § 24

Dnr TPN 2012/25

Ändring av del av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i
Hallsberg
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att återremmitera ärendet till teknik- och
planförvaltningen för nytt samråd med berörda fastighetsägare.
Ärendet
Planeringsarkitekten redogjorde för ärendet på dagens sammanträde.

TPN § 25

Dnr TPN 2012/32

Detaljplan för Vibytorp, etapp 2, del av fastigheten
Vibytorp 1:138 i Hallsberg
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att för programsamråd enligt 5 kap 11 §
plan- och bygglagen (2010:900) godkänna 2012-03-21 upprättat planprogram.
Ärendet
Ett planprogram för Vibytorp, etapp 2, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i
Hallsberg daterat 2012-3-21, har upprättats enligt 5 kap 10 § plan- och
bygglagen (2010:900). Programmet anger utgångspunkter, mål och syfte med
detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att bygga ut området söder om
Vibytorp med villatomter.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
enligt bilagt tjänsteutlåtande upprättat 2912-03-21.

TPN § 26

Dnr MOT 2008/886

Första intrycket i Vretstorp
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att godkänna 2012-03-26 upprättad rapport
om första intrycket Vretstorp.
Ärendet
Miljö- och tekniknämnden initierade ett arbete i Miljö- och
teknikförvaltningen för att förbättra det första intrycket av våra tätorter och
synliggöra behovet av åtgärder på kort och lång sikt. Miljö- och
tekniknämnden, MOT §54 2008, uppdrog till Miljö- och teknikförvaltningen,
numera Teknik- och planförvaltningen, att ta fram en arbetsgrupp och upprätta
en plan/strategi för hur arbetet ska genomföras.
Miljö- och tekniknämnden genomförde två stycken bussresor i kommunen i
september och november 2009 där de olika tätorterna besöktes. Efter resan
beslutade nämnden på sammanträde 2010-02-17 att ett förslag på åtgärder
som kan genomföras i Vretstorp under året skulle tas fram.
Teknik- och planförvaltningen har nu sammanställt en rapport som beskriver
bakgrund, problem, genomförda åtgärder inom första intrycket 2010-2011,
övriga genomförda åtgärder i Vretstorp 2008-2011 och planerade åtgärder i
Vretstorp 2012 och framåt.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse i ärendet. Utskottet godkände
redogörelsen och föreslog teknik- och plannämnden godkänna upprättad
rapport om första intrycket Vretstorp.

TPN § 27

Dnr TPN 2011/93

Ekonomi
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden godkänner lämnad rapport.
Ärendet
Underlag för prioritering av besparingar inom teknik- och plannämndens
verksamheter presenterades på föregående möte och beslut togs om
besparingar och åtgärder för 2012. Kommunstyrelsen har 2012-03-20 beslutat
om omfördelning av budgetarna för kommunstyrelsen, miljö-, bygg och
myndighetsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden och teknik- och
plannämnden för 2012. Ärendet kommer upp på fullmäktige för beslut på deras
sammanträde 2 april. Arbetet med internbudgeten påbörjas nu och kommer att behandlas
på teknik- och plannämndens nästa sammanträde. När omfördelningen av budgeterna är
genomförda kan en ekonomisk rapport tas ut för att visa utfall mot budget.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet.

TPN § 28

Informationsärenden
- Internbudget 2012 lägesrapport, beslut togs i kommunstyrelsen2012-03-20 om
omfördelning av budgetarna för kommunstyrelsen, miljö-, bygg och
myndighetsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden och teknik- och
plannämnden för 2012. Arbetet med internbudgeten kan därför påbörjas nu och kommer
upp på nämndens nästa sammanträde.
- Lekplatser, plan för behov, åtgärder och kostnader för de kommunala lekplatserna. En
redogörelse lämnades på dagens sammanträde.
- Indexhöjning avfall/Va-taxan, beslutade höjningar kommer nu att tas ut nu, information
går ut till abonnenterna tillsammans med fakturorna.
- NBÅ (Närke Bergslagens Återvinning).Örebro kommun drar sig ur samarbetet. Ett
möte kommer att hållas i Lekebergs kommun 30/3 om fortsatt samarbete i
sydnärkekommunerna.
- Uppstart sker nu för att slutföra arbetet med cirkulationsplatsen vid Lidl.
- Rala, mycket resurser från teknik- och planförvalningen tas i anspråk för arbetet med
detaljplanen, vatten- och avloppsfrågan när det gäller ledningar.
____________

TPN § 29

Dnr TPN 2011/41

Delegationsordning för teknik- och plannämnden
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar enligt bilagt tjänsteutlåtande att
1. Delegera beslutanderätten till förvaltningschefen i ärenden enligt reglementet.
Undantaget ärenden i kommunallagen 6 kap § 34.
2. Överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i stället
enligt kommunallagen 6 kap 37 §.
3. Tidigare beslut att inom vissa verksamhetsområden, där beslutanderätten delgerats
direkt till annan tjänsteman än förvaltningschef, föreslås ingen förändring i tidigare
beslutade delegationsordning MOT § 28/2009.
4. Ärenden beslutade med delegationsrätt ska anmälas till teknik- och plannämnden vid
nästkommande sammanträde.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2012-02-27 KF § 15 beslutat om reglemente för teknik- och
plannämnden. Förändringen i beslutet omfattar tre områden, som alla flyttas till
kommunstyrelsen: fastighetsfrågorna, måltidsfrågorna samt städfrågorna.
Delegation tas upp i kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Med stöd av kommunallagen
6 kap § 37 föreslås nämnden delegera till förvaltningschef vilken har rätt att besluta om
vidaredelegation.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet. Utskottet föreslår teknik- och plannämnden
besluta i ärendet.

TPN § 30

Dnr TPN 2011/42

Attestförteckning för teknik- och planförvaltningens
budget 2012
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar enligt bilagt tjänsteutlåtande att
1. Bilagd attestförteckning fastställs att gälla tils vidare för teknik- och
planförvaltningen.
2. Förvaltningschef Marianne Christiansen ges rätt att fatta beslut om ändring av
attestförteckningen.
3. Förvaltningschef Marianne Christiansen har även en generell rätt att attestera
allt inom ansvar 3xxxxx och verksamheter som tillhör förvaltningens
ansvarsområde. Rätten gäller både drift- och investeringar.
4. Detaljerad attestförteckning för investeringar tas upp på nämndens
sammanträde i maj.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut 2012-03-20 KS § 31 beslutat föreslå
kommunfullmäktige om omfördelning av budgeten mellan styrelse och nämnderna
sker, mot bakgrund av nu kända förutsättningar, i enlighet med vad som framgår av
bilaga till kommunstyrelsens beslut. Ny budget för styrelsen och respektive nämnd
fastställs enligt vad som framgår av samma bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet. Utskottet föreslår teknik- och
plannämnden besluta i ärendet.
___________

TPN § 31

Dnr TPN 2011/93

Prishöjning i Alléhallens bad- och gymverksamhet 2012
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att för barn under 1 år tas ingen avgift ut samt
att i övrigt fastställa prishöjning för Alléhallens bad- och gymverksamhet enligt
bilaga att gälla från och med 1 april 2012.
Ärendet
I samband med redovisning av besparingsförslag för 2012 så var en
förändring av avgifterna för Alléhallens bad- och gymverksamhet en del i
underlag för prioritering för teknik- och plannämnden. Förslaget som nu
föreligger om prishöjning i Alléhallen bör följa likvärdiga anläggningar i vår
geografiska närhet som de i Arboga och Lindesberg.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet. Utskottet godkände
redovisning av avgiftshöjning i Allébadet och föreslår teknik- och
plannämnden besluta i ärendet.
_

TPN § 32

Dnr TPN 2012/31

Revisionsrapport "Teknik- och plannämndens styrning
och ledning
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att godkänna och överlämna upprättat
dokument som nämndens svar till revisorena på rapporten.
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun har PwC
genomfört en granskning av teknik- och plannämndens styrning och ledning.
Granskningen har inriktats mot hur den kommunala styrningen och ledningen
fungerar inom teknik- och plannämnden när det gäller verksamheterna
lokalförsörjning, gator och vägar. Fastigheter huserar under Hus- och
byggavdelningen och gator och vägar under Tekniska avdelningen.
Granskningen omfattade hur styrning och ledning hanteras och kommuniceras
mellan nivåerna teknik- och plannämnd, förvaltningschef, enhetschefer samt
verksamhetspersonal inom tidigare nämnda verksamheter. Revisorerna deltog
och presenterade sin rapport på teknik- och plannämndens sammanträde
2011-12-08.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet. Utskottet föreslår teknik- och
plannämnden besluta i ärendet.

TPN § 33

Dnr TPN 2011/66

Intern kontrollplan 2012 för teknik- och plannämnden
Teknik- och plannämndens beslut
Fastställa intern kontrollplan 2012 för teknik- och plannämndens verksamhet,
enligt bilaga.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har upprättat förslag till intern kontrollplan 2012
för teknik- och plannämndens verksamhet.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse om förslag till intern kontrollplan för
2012. Utskottet godkände redogörelsen och föreslår teknik- och plannämnden
besluta i ärendet.

TPN § 34

Delegationer och meddelanden
Teknik- och plannämndens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärende
Delegationsbeslut, meddelanden och underrättelser om lantmäteriförrättningar
under perioden 2012-02-09 - - 2012-03-20 enligt separata listor.
___________
_________

