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Sammanträdesdatum

2009-06-15

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15- 16.00

Beslutande

Ledamöter

Tore Nolberger (M) ordförande
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S)

(

(
Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Annica Carter, utredningssekreterare
Thomas Gustafsson, fastighetschef
Ulrika Aleniussin, kostchef §28
Lena Persson, ekonom § 28
Håkan Karlsson, arbetsingenjör § 28
Pierre Ryden (S)
Stadshuset 2009-06-22

Underskrifter

(
Sekreterare

.......AJ~a;{i(:t(

UtAU

Paragrafer

.

Annica Carter

28-32

Ordförande

(

Justerare

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2009-06-15

Datum för
anslags uppsättande

2009-06-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

........JyW\.(~:: . O:~

Annica Carter

Datum för
anslags nedtagande

.

2009-07-15
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Sammanträdesdatum

2009-06-15

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 28

Informations- och diskussionsärenden
Informationsärenden
Information: Ekonomisk uppföljning maj månad. (2009-432)

Föredragande: Lena Persson, ekonom
Handling: Ekonomisk uppföljning och Månadsrapport maj, ekonomens skrivelser daterade 2009-06-15.

(

Information: Inbjudan och anvisning till planeringskonferens 1 den 3 september 2009 avseende budget 2010-2012 (2009-426).

(

. -- -- -Föredragande:·Annica Carter,utredningssekreterare
Handling: Inbjudan och anvisning till planeringskonferens 1 den 3 september
2009 avseende budget 2010-2012, ekonomichefens skrivelse daterad 2009-0610 samt Formulering av mål för 2010 enligt Fyren som styrmodell, kommunchefens skrivelse daterad 2009-06-08.
Information: Pågående projekt inom teknisk service

Föredragande: Calle Eliasson, samhällsutvecklingschefoch Thomas Gustafsson, servicechef

Diskussionsärenden
Åtgärder med anledning av besparingsuppdrag

Föredragande: arbetsingenjör Håkan Karlsson, kostchef Ulrika Aleniusson
och servicechef Thomas Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

gHJO

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-15

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Tu § 29

2009-406

Revisionens kallelse till ansvarsprövning

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att ta upp ärendet för behandling på augustisammanträdet.
Bakgrund
(

Revisionen har kallat utskottet till ett möte den 23 oktober kl 10.30-12.00 inför
den årliga ansvarsprövningen. Ett frågeformulär har distribuerats till samtliga ledamöter. Formuläret ska fyllas i och överlämnas till revisionen senast den 31 augusti. Vid träffen i oktober önskar revisorerna att samtliga ledamöter närvarar.

(

Handling
Kallelse till årlig ansvarsprövning Hjo kommun 22-23 oktober 2009

(

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2009-06-15

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Tu § 30

2009-433

Försäljning av Grevbäcks skola
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
- ge servicechefen i uppdrag att upphandla mäklartjänst för försäljning av
Grevbäcks skola samt
- att tillsammans med kommunalråd underteckna kontrak1 vid avslutad
försäljning.

(

Föredragande: Servicechef Thomas Gustafsson

Bakgrund

(

.. -Grevoocks ~olaägs-av kommunen: Det bedrivs ingen verksamheti-byggnaden: Den årliga driftskostnaden uppgår till cirka 110 000 kr.
Då det inte finns några planer på att använda byggnaden för annan verksamhet
som faller inom konununens intresseområden, har tekniska utskottet beslutat att
sätta ut byggnaden för försäljning.

Handling
Försäljning av Grevbäcks skola, servicechefens skrivelse daterad 2009-06-15.

(

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-15
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 31

2009-291

Samråd angående ändring av detaljplan för kv Grepen 4 i Hjo kommun
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet har inget att erinra emot ändring av detaljplan för kv Grepen 4 i
Hjo kommun.
(,

Bakgrund

(

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av ovan nämnda detalj plan.
Planområdet, som består av fastigheten Grepen 4, är beläget i stadens nordöstra
del vid korsningen Bangatan-Karlsborgsvägen-Änggatan.

\

.-Detaljplanens syfte-är att möjliggöra två mirtdretillbyggnader av äldreboendet - .
Villa Rosell.
Samrådstid: 2009-06-15 till och med 2009-06-29.

Handling
Samråd angående ändring av detaljplan för kv Grepen 4 i Hjo kommun
Delges
Samhällsutveckling

(

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

2009-06-15

Kommunstyrelsens tekniska utskott
2008-443

Tu § 32

Kylrummets placering i Hjo kommun och kommunens ansvar för förvaring av avlidna
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde utreda
kommunens skyldigheter vad gäller förvaring av avlidna,
utifrån detta grundmaterial presentera de olika handlingsalternativ som finns
tillgängliga samt kostnader för att genomföra dessa.

(

Bakgrund

-l samband medatt-Sigghusbergsäldreboende byggdes-planerades- ror ett kylrom-i- byggnaden. Kylrummet är uppfört men har av olika anledningar inte tagits i bruk
som planerats. På grund av den uppkomna situationen beslöt man i kommunen att
flytta tillbaka kylrummet till Sjöryd. Teknisk service har fått i uppdrag att verkställa flytten. Flytten är dock inte finansierad och därför har den inte heller verkställts.
Utifrån dessa förutsättningar önskar tekniska utskottet få frågan genombelyst för
att skyndsamt få till stånd en långsiktig lösning på frågan.

Uldragsbeslyrkande

