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Sammanträdesdatum

2011-03-21
Kommunstyrelsens tekniska utskott
PI.~och"
Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen kl. 13 : 15-16:00
Beslutande

ledamöter

Tjänstgörande ersätta re

Lars Glad (M), ordförande
David Eliasson (C)
Petter Jönsson (Fp)
Bodil Hedin (S)
Claes Hagström (S)

Övriga deltagande

Rune Larsson (M)
Pierre Ryden (S)
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Håkan Karlsson, arbetsingenjör § 13
Per-Åke Johansson, miljöstrateg § 12
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt § 12-14
Tony Wilgotson, ekonom § 12
Britt Ajnemark, sekreterare

Utses att justera

Claes Hagström (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, 2011 -03-22
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet ir justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2011-03-21

Datum för
anslags uppsättande

2011 -03-23

Förvaringsplats
för protokollet
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Kommunstyrelsens tekniska utskott
Tu § Il

Dagordning
Tekniska utskottets beslut
Följande punkt har tillkommit till dagordningen:
Övriga frågor

Med dessa ändringar beslutar Tekniska utskottet att godkänna förslaget till
dagordning.

Uld ragsbestyrkande
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Informationsärenden
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef, informerar om lägesbilden
samhällsutveckling.

Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, informerar om två personer som ska praktisera
på samhällsutvecklingskontoret under sommaren 20 Il .

Tony Wilgotson, ekonom, informerar om bokslut- och framtidsdagen den
31 mars.

Per-Åke Johansson, miljö strateg, informerar om:

Justerandes signatur

-

Förslaget till den nya plan- och bygglovstaxan

-

Biogasprojekt i Hjo

Utdragsbestyrkande
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Tu § 13
Beredningsärenden
Ansökan från Bruket-Fågelås vägsamfällighet om investeringsbidrag för
väg 26 456. (dnr 2011-071)

Ansökan till Trafikverket för samfinansiering av byggnation av gång- och cykelväg utmed Korsbergavägen till Högaliden vidare till Bengtstorp.
(dnr 2011-053)

Ändring av detaljplan på fastigheten Smedsskogen 2:1 m.fl. (dnr 2010-448)

Ändring av detaljplan på fastigheten Svebråta 1:7 m.fl. (dnr 2009-437)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-032

Ändring av detaljplan på fastigheten Hamrum 3:50
Tekniska utskottets beslnt
Tekniska utskottet beslutar att sända ut detaljplan för fastigheten Hamrum 3:50 i
Korsberga på samråd.

Bakgrund
Fastighetsägaren Martin Ekström inkom 2011-01-18 till Plan- och mätenheten
med en begäran om ändring av detaljplan Hamrum 3 :50 i Korsberga. Enligt
gällande plan från 1957 får fastigheten endast användas som samlings- och föreningslokal och därmed samhörigt ändamål. Ekström avser använda byggnaden för
bostadsändamål. Plan- och mätenheten fick 2011-02-16 i uppdrag av KS att ändra
detaljplanen.

Handlingar
Planbeskrivning
Plankarta

Delges
Plan & Mät

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Lars Glad (M) ställer frågan om möjligheten att skapa fler villatomter för
försäljning i Hjo kommun. Lars Glad (M) ber Calle Eliasson att till nästa tekniska
utskott i maj månad presentera ett förslag till uppdrag för samhällsutvecklingskontoret att skapa flera villatomter.

David Eliasson (C) ställer frågan om lokal för Brukshundsklubbens verksamhet.
Calle Eliasson svarar att undersökningar pågår för att vara Brukshundsklubben
behjälplig att hitta ny lokal.

Lars Glad (M) frågar om Hjo kommuns möjligheter att ansökan om att göra s.k.
brunskyltning till Hjo stad.
Calle Eliasson svarar att han ska ta reda på detta och återkomma med information
i frågan.

Lars Glad (M) frågar hur lång tid samhällsutvecklingskontoret behöver för att se
över behovet av parkeringsplatser.
Calle Eliasson svarar att han vid tekniska utskottet den 10 oktober kommer med
en redovisning efter översyn av parkeringsplatser.

Lars Glad (M) ställer frågan om det finns någon GC-plan i Hjo kommun.
Calle Eliasson, chef samhällsutveckling, svarar att det finns en GC-plan men att
den behöver revideras. Det är planerat att arbete med revideringen ska ske under
detta året. Vid tekniska utskottet sammanträde den 10 oktober redovisas
arbetsläget och det samlade greppet kring gång- och cykelvägar i Hjo kommun .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

