Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(7)

Datum

2012-05-08

Plats och tid

Kommunhuset 2012-05-08, kl 8.30 – 11.45

Beslutande

Ledamöter

Inga-Britt Ritzman
Sune Davidsson
Ingegerd Svahn Karlsson
Magnus Fahlström
Hans Palmqvist
Gun Karlsen
David Pettersson
Gösta Hedlund
Gert Öhlin
Hans Johansson

Ersättare

Övriga närvarande

Marianne Christiansen
Eva Sundelin
Beatrice Arvidson
Hans Lindberg
Birgitta Harsbo

Justerare

David Pettersson

Justeringens plats och tid

Teknik- och planförvaltningens expedition

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Eva Sundelin
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
David Pettersson

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

Teknik- och plannämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-08

Datum då anslaget sätts upp

2012-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och planförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Eva Sundelin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-06-14

35-40

TPN § 35

Dnr TPN 2012/25

Förslag på ändring av detaljplan för Vingenområdet (Kv
Sländan mm) i Hallsberg
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar enligt bilagt tjänsteutlåtande att enligt
5 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900) för samråd godkänna
samrådshandling, ändring av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i
Hallsberg.
Ärendet
Teknik- och plannämnden återremitterade ärendet 2012-03-27 till teknik- och
planförvaltningen för nytt samråd med berörda fastighetsägare vilket har
skett. Fastighetsägarna till Syrsan 1 och 3 är överens om ändringen av
detaljplanen ska fullföljas. Planavtal har tecknats och ersättning för
planärendet har inkommit till Hallsbergs kommun.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse om förslaget. Teknik- och
planförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande 2012-03-16 med förslag till
beslut. Utskottet föreslog teknik- och plannämnden besluta i ärendet.
Reservation
På mötet framkom att trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder har skett och fler
kommer att åtgärdas varför David Pettersson ej reserverar sig mot beslutet.
Mot beslutet reserverade sig Gösta Hedlund, Gert Öhlin och Hans Johansson
(ordinarie ersättare), reservationen bilägges.

TPN § 36

Dnr TPN 2012/32

Detaljplan för Vibytorp, etapp 2, del av fastigheten
Vibytorp 1:138 i Hallsberg
Information lämnades i ärendet
Ett informations- och samrådsmöte har genomförts 7 maj för allmänheten.
Planprogram för Vibytorp, etapp 2, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i
Hallsberg är ute på remiss. Programmet anger utgångspunkter, mål och syfte
med detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att bygga ut området söder om
Vibytorp med villatomter.

TPN § 37

Informationsärenden
- Information om pågående planarbeten, kommer att avrapporteras vid varje
nämnd.
- Internbudget 2012 lägesrapport. Arbetet med internbudgeten pågår.
- Alléhallen, prishöjning är genomförd. En rapport lämnades för antalet besökare till
badet som är under 1 år var 7 stycken förra året. Med de nya priserna går barn 0-1 år
nu in gratis.
- Cirkulationsplatsen vid Lidl kommer att invigas före sommaren.
- Revisorerna har genomfört en nyckeltalsanalys för Hallsbergs kommun. Presidierna i
respektive nämnd var kallade till en redovisning 2012-03-20. Nyckeltalen berörde till
stora delar områden inom socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.
__________

TPN § 38

Dnr TPN 2012/53

Budget och investeringar 2013-2015
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden godkänner lämnad information
Ärendet
Teknik- och planförvaltningen har upprättat förslag till budget för 2013-2015.
Ett förslag på investeringar under samma period redovisades på dagens
sammanträde. Förslagen är underlag för den fortsatta budgetprocessen i
kommunen.

TPN § 39

Dnr TPN 2012/31

Revisionsrapport "Teknik- och plannämndens styrning
och ledning"
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att godkänna och överlämna 2012-04-27
upprättat dokument som nämndens svar till revisorena på rapporten.
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun har PwC
granskat teknik- och plannämndens styrning och ledning. Granskningen
omfattade hur styrning och ledning hanteras och kommuniceras mellan
nivåerna teknik- och plannämnd, förvaltningschef, enhetschefer samt
verksamhetspersonal inom verksamheterna Hus och bygg och Tekniska
avdelningen (gata/park/VA-nät). Revisorerna deltog och presenterade sin
rapport på teknik- och plannämndens sammanträde 2011-12-08.
Teknik- och plannämnden övaerlämnade 2012-03-27 sitt svar till
kommunkansliet som samordnat Hallsbergs kommuns nämnder/styrelsers
svar till revisorerna. Revisorerna har efter det återkommit och önskat svar mer
anpassat till lämnad revisionsrapport och de rekommendationer som lämnats i
rapporten.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades en redogörelse för ärendet. Utskottet föreslår teknik- och
plannämnden besluta i ärendet.

TPN § 40

Delegationer och meddelanden
Teknik- och plannämndens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärende
Delegationsbeslut, meddelanden och underrättelser om lantmäteriförrättningar
under perioden 2012-03-21 - - 2012-04-27 enligt separata listor.

