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Datum

2013-02-20

Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg kl 8.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Inga-Britt Ritzman
Torbjörn Appelqvist
Hans Palmqvist
Magnus Fahlström
Monica Hjälm
Ingegerd Svahn Karlsson
Veronica Löfling
David Pettersson
Sune Davidsson
Gösta Hedlund
Gert Öhlin

Övriga närvarande

Gun Karlsen
Per Runfeldt
Urban Kapple
Eva Sundelin
Birgitta Harsbo
Beatrice Arvidson, Karin Karlsson

Justerare

Torbjörn Appelqvist

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Eva Sundelin
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Torbjörn Appelqvist

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

Teknik- och plannämnden

Sammanträdesdatum

2013-02-20

Datum då anslaget sätts upp

2013-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och planförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Eva Sundelin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-03-25

13-19

TPN § 13

Dnr TPN 2012/51

Pågående planärenden och detaljplan för ett område
söder och öster om Konsum, del av fastigheterna
Hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet 2, Hallsberg
Teknik- och plannämndens beslut
1. Teknik- och plannämnden beslutar att ta redogörelsen om pågående
planärenden som information.
2. Teknik- och plannämnden beslutar att beredningsutskottet ska ha ett extra
möte 11 mars för att behandla detaljplan för ett område söder och öster om
Konsum, del av fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet 2
i Hallsberg.
Ärendet
Information lämnades om aktuellt planeringsläge, beslutade, pågående planer
och utredningar. Teknik- och plannämnden föreslår att att beredningsutskottet
har ett extra sammanträde 11 mars för att hantera detaljplanen för ett område
söder och öster om Konsum i Hallsberg.

TPN § 14

Informationsärenden
Information lämnades om följande ärenden
•

•
•

Uppdrag Sydnärkegruppen avseende avfallshantering. Karin Karlsson,
planeringsingenjör på teknik- och planförvaltningen informerade i ärendet. Hon
kommer att ingå som administrativt stöd i projektgruppen inom NBÅ (Närke
Bergslagens Återvinning).
Teknik- och plannämndens ledamöter har på dagens sammanträde, som varit
en heldag, diskuterat mål för verksamhetsplan 2013.
Nämndens sammanträde 22 maj kommer också att vara en heldag.
Sammanträdet kommer då att ske på förmiddagen och efter lunch genomförs
en studieresa tillsammans med miljö-, bygg- och myndighetsnämnden till
Karlskoga kommun för att besöka deras avfallsanläggning.

TPN § 15

Dnr TPN 2012/57

Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter,
lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt taxor
för upplåtelse av allmän platsmark och för upplåtelse
av torgplats för 2013, samtliga för Hallsbergs
kommun
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att anta förslaget om nya Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun, Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel i Hallsbergs kommun med tillhörande taxor för upplåtelse av
allmän platsmark i Hallsbergs kommun och upplåtelse av torgplats i
Hallsbergs kommun samt att överlämna dem till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för fastställelse.
Föreskrifter, taxor och riktlinjer föreslås att gälla från och med 2013-01-01.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2013-01-21 KSAU § 2
återremitterat ärendet till teknik- och plannämnden. Nämnden bör se över
bland annat bestämmelserna om datum för uteservering, reglerna om reklam
på uteserveringarna samt reglerna om användning av särskilda så kallade
gatupratare. Teknik- och plannämnden har tidigare haft ärendet ute på remiss
inom kommunorganisationen, till Hallbo, polisen och till
Hallsbergshandlarna. De förslag som inkommit, har inarbetats i förslagen.
Teknik- och planförvaltningen har genomfört följande ändringar:
Teknik- och planförvaltningen kan ge dispens från tidsbegränsningen av
uteserveringar.
Reklam på uteserveringar och varustånd tillåts.
Reglerna för särskilt utseende på gatupratarna gäller endast Hallsberg och
Pålsboda centrum enligt kartbilagor.
Förslag till beslut
Teknik- och planförvaltningen föreslår teknik- och plannämnden besluta
enligt bilagt tjänsteutlåtande upprättat 2013-02-20.

TPN § 16

Dnr TPN 2013/22

Ekonomi, budget 2013 och verksamhetsförändringar
inom teknik- och plannämndens verksamhet
Teknik- och plannämndens beslut
1. Teknik- och plannämnden beslutar att 400 tkr tas från fonden av framtida
beläggningsunderhåll och förs till beläggning i budget för 2013 enligt förslag
nr 08.
2. Teknik- och plannämnden beslutar att överföra en lastbil till avfallskollektivet samt minska en tjänst inom skattesidan, gata, park och va-nät enligt
förslag nr 15. Tjänsten är vakant idag.
3. Teknik- och plannämnden beslutar att Alléhallen har ett ospecificerat
sparkrav på 650 tkr och återkommer till teknik- och plannämnden med
åtgärder.
4. Beredningsutskottet har ett extra sammanträde 2013-03-11 för att behandla
verksamhetsförändringar inom Alléhallen.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har 2012-12-18 TPN § 84 beslutat om vissa besparingar
och verksamhetsförändringar inom nämndens ansvar. Utöver de besparingsförslag
som beslutats tidigare har ytterligare förslag och konsekvensbeskrivningar tagits
fram. MBL-förhandling om alla verksamhetsförändringar har genomförts
2013-02-14.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades information i ärendet och beredningsutskottet föreslår
teknik- och plannämnden besluta i ärendet.

TPN § 17

Dnr TPN 2013/22

Budget för teknik- och plannämnden
Förslag till teknik- och plannämnden
Budget för teknik- och plannämnden för 2013 fastställs enligt bilagt material.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om
övergripande budget för Hallsbergs kommun avseende 2013, att besluta om budget
för teknik- och plannämnden. Upprättad budget för 2013 ligger inom ram. Arbetet
med internbudget för 2013 pågår och kommer att presenteras på teknik- och
plannämndens sammanträde 27 mars 2013.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades information i ärendet och beredningsutskottet föreslog att
teknik- och plannämnden beslutar i ärendet.

TPN § 18

Dnr TPN 2013/22

Upphävande av anställnings- och inköpsstopp
Förslag till teknik- och plannämnden
1. Inköps- och anställningsstoppen upphävs från och med nu för teknik- och
plannämnden då beslut om budget för teknik- och plannämnden för 2013
fastställs på dagens sammanträde.
2. Beslut om anställning ska ske i samråd mellan förvaltningschef och teknikoch plannämndens ordförande.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2013-02-06 beslutat att inköps- och anställningsstoppen
upphävs för styrelse och respektive nämnd från och med den tidpunkt när varje
styrelse/nämnd fattar beslut om budget i balans för 2013. Teknik- och plannämnden
beslutar om budget för 2013 på dagens sammanträde.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
I utskottet lämnades information i ärendet och beredningsutskottet föreslog att
teknik- och plannämnden beslutar i ärendet.

TPN § 19

Delegationer och meddelanden
Teknik- och plannämndens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärende
Delegationsbeslut, meddelanden och underrättelser om lantmäteriförrättningar
under perioden 2013-01-22 - - 2013-02-11 enligt separata listor.

