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Plats och tid:

Stationsgatan, Spaden, kl 13:00 - 16:05

Beslutande:

Jennie Johansson, (MP), ordforande
Sven Palmkvist, (M)
Imre Gulyas, (S)
Anton Sjedell, (M)
Christer Bergdahl, (S)
Per Johansson, (C)
Erika Olivares, (S)
Magnus Redman, (KD)
Stefan Bengtsson, (S)
Ola Nilsson, (MP)
Stina Larsson, (S)
Petra Strokirk (M), Sebastian Stenholm (S), Fredrik Svensson (C),
Thorsten Soderberg (S).
Personalferetradare: SKAF Leif Grenlund §§ 20-24, SACO
Jan-Ake Hansson §§ 20-24. Tjansteman: fiirvaltningschefen
Torsten Rosenqvist, controllern Ingvar Andersson §§ 20-31,
HR-ansvarige Susanne Isacson §§ 20-24, avdelningschefen Helen
Levinger §§ 20-24, tf. fritidschefen Thomas Magnusson §§ 25-29,
fritidshandlaggaren Pia Overgaard §§ 25-29, vik.
fritidshandlaggaren Lisa Petrelius §§ 25-29, kommunikatoren Anna
Wallefors §§ 20-24, praktikanten Mimmi Isacsson §§ 20-24 samt
sekreteraren Carina Malmgren

Ovriga deltagande:

Utses att justera:

Imre Gulyas (S)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-02-20

Selcreterare:
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Justeringen har tillkannagivits genom anslag
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Sammantradesdatum:

2012-03-08

Datum for anslags uppsattande:

2012-02-22

Datum för anslags nedtagande:
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Underskrift:
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Carina Malmgren
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Plats och tid:

Stationsgatan, Spaden, kl 13:00 — 16:05

Beslutande:

Jennie Johansson, (MP), ordfOrande
Sven Palmkvist, (M)
Imre Gulyas, (S)
Anton Sjodell, (M)
Christer Bergdahl, (S)
Per Johansson, (C)
Erika Olivares, (S)
Magnus Hedman, (RD)
Stefan Bengtsson, (S)
Ola Nilsson, (MP)
Stina Larsson, (S)

Ovriga deltagande:

Petra Strokirk (M), Sebastian Stenholm (S), Fredrik Svensson (C),
Thorsten Soderberg (S).
Tjanstemán: fOrvaltningschefen Torsten Rosenqvist, controllern
Ingvar Andersson samt sekreteraren Carina Malmgren.

Utses att justera:

Imre Gulyas (S)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-03-08

Sekreterare:

CAA
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OrdfOranden:
Justerande:

ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkiirmagivits genom anslag
Organ:

Halmstads kommun, teknik- och fritidsniimnden

Sammantradesdatum:

2012-03-08

Datum fOr anslags uppsAttande: 2012-03-12

Datum for anslags nedtagande: 2012-04-03

Ftirvaringsplats fOr protokollet: Teknik- och fritidsförvaltningen
Underslcrift:

Carina Malmgren
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TE 2012/0017

Val av justerare
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden utser jamte ordfOranden (MP) Imre Gulyas (S)
att justera protokollet.
Arendet
Imre Gulyas (S) ffireslas justera protokollet.
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TE 2012/0018

Godkannande av ftiredragningslista
Beslut
1. Teknik- och fritidsnãmnden beslutar att godkanna ffireliggande

fOredragningslista efter revidering.
Arendet

Rireligger fOrslag till ffiredragningslista.
Riljande arende tilltbrs ffiredragningslistan:
* Ekonomisk prognosrapport.
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TE 2012/0019

FOrvaltningschefen, m fl, informerar
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lAgga informationen till
handlingama.
Arendet
Agenda 2012
En sammanstallning Over de omriden som teknik- och fritidsförvaltningen
kommer att arbeta med under 2012 visas.
Arena styrgrupp
Kommunstyrelsen har tagit beslut om inrattande av en styrgrupp for Halmstad
Arena. FOrvaltningschefen ingfir i denna styrgrupp. En sammanstallning Over
hur bokningslaget ar for Halmstad Arena utdelas. Mer information om
bokningar/ekonomi for Halmstad Arena kommer att lamnas lepande till
namnden.
0-ringen
Planeringen for 0-ringen pfigfir for fullt. Teknik- och forvaltningen stOdjer
eventet i begrAnsad omfattning.
Branschkonferenser
Sammanstallning Over branschkonferenser utdelas. Namndens ledamOter
anmaler intresse for deltagande ph nasta sammantrade till ordfOrande (MP).
Movium inbjuder till natverkstraff stadsutveckling park/gata/torg "Torgdag" i
Malmd den 30 mars 2012.
Studiebesiik m.m
Namnden har studiebesdk ph fOrmiddagen den 10 maj for att titta ph
ytteromrfidena.
Niimnden arbetar med verksamhetsplanering den 23 till 24 augusti samt ph
fdrmiddagen den 11 oktober.
Idrottshall i OskarstrOm
En skrivelse om behov av idrottshall i OskarstrOm har inkommit av fOreningar
verksamma i OskarstrOm. Svarsbrevet till fOreningarna kommer att informeras
om till namnden. Prioriteringsordning for idrottshallar samt aktuellt
bokningslage kommer att informeras om ph nasta sammantrade.
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Uteserveringar 2012
Reaktioner flirt naringsidkare har inkommit angfiende att sasongen for
uteserveringar berjar den 15 april. Kompletterande information ska gfi ut att om
vadret sh tillfiter ska det vara mejligt att fi tillständ att bOrja shsongen tidigare.
BlomFactor i Harplinge
En fastighetshgare i Harplinge har haft synpunkter ph utsattning av blomlficlor
ph vdg i Harplinge. Teknik- och fritidsfOrvaltningen har haft dialog med
fastighetshgare som inte dr neljd med handlaggningstiden. Fastighetshgaren har
anmalt till JO att handlaggningstiden varit for MIT.
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TE 2011/0215

Plan for konkurrensutsattning 2011-2014 *
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att godkanna plan for
konkurrensutsattning for mandatperioden 2011-2014.
Arendet
Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet och praglas av
brukarinflytande och individuella valmOjligheter. Focus är att framja brukarens
valfrihet i vardagen liksom arbetstagarnas mOjligheter till inflytande Over sin
arbetssituation.
Konkurrensutsattning kan ses som ett satt att utveckla och fOrbattra
verksamheterna. Okad konkurrens ar ett av flera medel for att nfi hog
effektivitet och kvalitet pa kommunens tjanster.
Enligt kommunens riktlinjer fOr konkurrensutsattning (KF § 6 2008) skall varje
namnd uppratta och besluta om en plan for konkurrensutsattning inom sitt
verksamhetsomrade.
Teknik- och fritidsfOrvaltningen redovisar fOrslag till
konkurrensutsattningsplan for perioden 2011-14. Planen bertir fOrvaltningens
tre verksamhetsomraden. En stor del av fOrvaltningens nuvarande verksamhet
utfOrs redan nu av externa resurser. Grovt raknat ca 30 % av arbetet Mom
driftverksamheten utfOrs av externa resurser. For investeringsverksamheten
bedrivs ca 70 % av arbetet av externa resurser. Detta ar resultat av tidigare
avvagning mellan utfOrande av egna resurser resp utfOrande av enema
resurser. Avvagningen infOr 2011-14 har som utgangspunkt att aven
fortsattningsvis bibehalla resurser for att uppratthalla kapacitet for att
grundlaggande service men med en annan omfattning och avvagning an i
nulaget. FOrslaget innebar att en volym driftarbete omfattande 6 —7 mkr
konkurrensutsatts.
Vidare fOreslas fyra fOrstudier ayseende:
Kustservice
Betesdrift
Barmarksrenhallning
Del av offentlig miljO ay seende park- och gatumark samt ev. grOnytevard
Beslut om dessa fOrstudier tas under 2012 av teknik- och fritidsnamnden.
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Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 30 september 2011 med bilaga.
MBL-protokoll daterat 15 februari 2012.
Protokollsutdrag TE § 6 daterat 2 februari 2012.
Protokollsutdrag KF § 6 daterat 31 januari 2008.
Fiirslag till beslut
1. Teknik- och fritidsniimnden beslutar att godkanna plan for
konkurrensutsattning for mandatperioden 2011-2014.
Diskussion uppstfir.
Yrkande 1
Imre Gulyas (S) yrkar ayslag till Plan for konkurrensutsattning for
mandatperioden 2011-2014 med hanvisning till att redan idag utfors en stor del
av fOrvaltningens nuvarande verksamhet av extema resurser.
Yrkande 2
OrdfOranden (MP) yrkar bifall till Plan for konkurrensutsattning for
mandatperioden 2011-2014.
Beslutsgiing
OrdfOranden (MP) staller proposition pi Imre Gulyas (S) yrkande och eget
yrkande och fmner eget yrkande antaget.
Votering begars.
FOljancle voteringsproposition fastsalls: Ja-rOst for ordfOrandens (MP) yrkande
och Nej-rOst for Imre Gulyas (S) yrkande.
Omrastning sker.
Efter ayslutad omrostning antecknas att sex ledamOter rOstar ja och fern
ledamOter rOstar nej.
Feljande ledamiiter rOstar ja: Sven Palmkvist (M), Anton Sjildell (M), Per
Johansson (C), Magnus Hedman (KD), Ola Nilsson (MP) och ordfOranden
(MP).
FOljande ledamoter rOstar nej: Imre Gulyas (S), Christer Bergdahl (S), Erika
Olivares (S), Stefan Bengtsson (S) och Stina Larsson (S).
Teknik- och fritidsnamnden beslutar ants& enligt ordfOrandens (MP) yrkande.
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Reservation
Imre Gulyas (S), Christer Bergdahl (S), Erika Olivares (S), Stefan Bengtsson
(S) och Stina Larsson (S) reserverar sig till ftirmfin for Imre Gulyas (S)
yrkande.
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TE 2012/0143

Personalredovisning, information *
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lagga informationen till
handlingarna.

Arendet
HR-ansvarige informerar om personallAget, dagsl5get och framtiden.
Jamstalldhetsplanens (fran 2011) satsningar och mfil har inte kunnat fullgoras
helt utan arbetas vidare med under 2012.
Medarbetarenkaten som genomffirdes hiisten 2011 informeras om och
diskuteras.
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Arsredovisning, verksamhetsbertittelse och bokslut 2011
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lagga informationen till
handlingania.
Arendet
Teknik- och fritidsnamnden informeras om kompletteringen av
verksamhetsberattelse.
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TE 2012/0011

Ekonomisk prognosrapport 2012*
Beslut

1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lagga ekonomisk prognosrapport
for januari-februari 2012 till handlingama.
Arendet
FOreligger av teknik- och fritidsfOrvaltningen upprattad ekonomisk
prognosrapport januari-februari 2012 fOr namndens verksamhet.
Riktlinjer for vintervaghallning utdelas.
Arendets beredning
Ekonomisk prognosrapport januari-februari 2012 daterad 8 mars 2011.

Fiirslag till beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lagga ekonomisk prognosrapport
for januari-februari 2012 till handlingama.
Beslutsgfing

Teknik- och fritidsnamnden beslutar i enlighet med fOreliggande fiirslag.
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TE 2011/0289

Smfibfitshamnsutredning
Beslut
Teknik- och fritidsnamnden beslutar att:
1. ge fOrvaltningen i uppdrag att:
uppta dialog med BK Najaden om utOkat driftfitagande ayseende
batplatserna vid Tullkammarkajen, Dragvagskajen och
Pontonbryggan.
uppta dialog med HSS om Okad medverkan vid drift samt
utveckling av smabfitshamnen inklusive uttikning med potoner.
2. smabatsverksamheten ska vara sjalvbarande/sjalvfinansierad.
hantera fOrfragan om kommunal medfinansiering utifran principen att
kommunen fOrstiker medverka i de fall det finns ett allmanintresse i fragan.
ge fOrvaltningen i uppdrag att inom ramen for administrativa rutiner,
ansvar och regelverk och i samverkan med kommunjurist, to fram fOrslag
till regelverk nar det galler utvidgad hamnzon vid framst Tullkammarkajen
(inklusive ordningsregler for batbyggen).
Arendet
Vid teknik- och fritidsnamndens sammantrade den 2 februari 2012 beslOt
namnden att godkanna den av fOrvaltningen genomfOrda
smabatshamnutredningen. Namnden beslOt vidare att Overlamna utredningen
till kommunstyrelsen for fortsatt strategidiskussion ayseende
smabatshamnsverksamheten i Halmstads kommun. Slutligen beslot man att de
fOrslag till beslut som rOr namndens eget ansvarsomrade skulle tas upp pa
namndens sammantrade den 8 mars 2012.
Smabatshamnutredningen ar en nulagesbeskrivning av
smabatshanuisverksamheten i Halmstads kommun med tillhorande
frfigestallningar. Det handlar bland annat om agarfOrhMlanden och ekonomi
men aven om utvecklimgsideer, behov och Onskemal som har forts fram i
diverse sammanhang och som berOr smabfitshanmarna i olika utstrackning.
Utredningen utgtir ett underlag inf6r arbetet med planeringsdirektiv 2013-2015
och for ett eventuellt fortsatt arbete och utredning av specifika frfigor. Det
handlar om alltifran enkla "har och nu-fragor" till komplexa strategiska fragor.
FOrslagen till hantering har grupperats enligt fOljande i utredningen:
Fortsatt strategidiskussion angaende smabfitshamnsverksamhet
Fortsatt strategisk diskussion angaende bfitturism/gastbfitverksamhet
Beslut om detaljplan
Principbeslut om administration, organisation, ekonomi och regelverk
Resursansprak fors upp i verksamhetsplanering 2013-2015
l ustcrandes sign

tdraphust)rkande

Jv

SAMMANTRADESPROTOKOLL

HALMSTADS KOMMUN

Sammantradesdatum
Sida

Teknik- och fritidsnamnden
-

2012-03-08

13(23)

Praktiskt genomfOrbart i samverkan med intressent

Inom ramen for verksamhetsfOrandringar for perioden 2013-2015 har teknikoch fritidsfervaltningen lyft fOljande delar som berOr
smfibUshamnutredningen:
ny ersattningsbrygga vid Bogserbatskajen,
vagbrytare/pontoner i smabatshamnen med delfinansiering av HSS (totalt
600 tkr dar kommunen investerar och HSS och kommunens
samfinansierar),
c. medverka genom driftbidrag till offentlig toalett utmed Kattegattleden vid
Skallkrokens Hamn.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 20 februari 2012.
Protokollsutdrag TE § 9 daterat 2 februari 2012.
Fiirslag till beslut
Teknik- och fritidsnamnden beslutar att:
1. ge fOrvaltningen i uppdrag att:
uppta dialog med BK Najaden om utOkat driftatagande ayseende
batplatserna vid Tullkammarkajen, Dragvagskajen och
Pontonbryggan.
uppta dialog med HSS om Okad medverkan vid drift samt
utveckling av smabatshamnen.
2. smabatsverksamheten ska vara sjalvbarande/sjalvfinansierad.
hantera fOrfragan om kommunal medfinansiering utifrfin principen att
kommunen fOrsOker medverka i de fall det finns ett allmanintresse i fragan.
ge fOrvaltningen i uppdrag att inom ramen for administrativa rutiner,
ansvar och regelverk och i samverkan med kommunjurist, to fram fOrslag
till regelverk nar det galler utvidgad hamnzon vid framst Tullkammarkajen
(inklusive ordningsregler for batbyggen).
Diskussion uppstfir
Yrkande
OrdfOranden (MP) yrkar att beslutspunkt 1 b kompletteras med texten
"inklusive utelcning med pontoner".
Beslutsgiing
Teknik- och fritidsnamnden beslutar enligt fOreliggande fOrslag med tillagg
enligt ordf6randens (MP) yrkande.
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TE 2012/0141

Fiilja med kort
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att ftilja med-kort ska galla vid
Halmstad Arena Bad fan och med 1 april 2012.
Arendet
I sin verksamhetsplan fOr 2012-2014, under malomrade Uppleva & GOra, har
socialnamnden beslutat att i syfte att Oka tillgangligheten till kultur och fritid
for personer med funktionsnedsattning fullffilja projektet med "FOlja med"kort. Raja med-kort ar till for personer som har en funktionsnedsattning och
som dad& kan behOva to med en extra person som stiid vid olika arrangemang
och verksamheter. Det kan vara en slating, granne eller annan van. Ett antal
stallen i Halmstads kommun tar nu gratis emot en medfilljande van, om
personen har ett FOlja med-kort. Kortet visas upp i entren.
Ftiljande villkor galler for FOlja med-kortet:
For att kunna sOka och anvanda ett FOlja med-kort ska man ha en
funktionsnedsattning. Med funktionsnedsattning menas nedsattning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsfOrmaga samt vara bosatt i Halmstads
kommun. Kortet galler i max tva ar. I fOrsta hand erbjuds kortet personer som
ar i skolaldern (7-21 ar). De platser som man besOker med Felja med-kort tar
emot en stodperson utan avgift Innehavaren av kortet erlagger dock entre eller
avgift hos respektive arranger.
I dagslaget kan man nyttja FOlja med-kortet pa till exempel Busfabriken,
Friskis & Svettis, Halmstad Hockeys A-lagsmatcher, Halmstad Bollklubbs
superettanmatcher samt rabatt vid bokning av planer i Sondrumshallen.
Teknik- och fritidsfOrvaltningen fOreslar att FOlja med-kortet ska kunna nyttjas
vid hes& pa Halmstad Arena Bad i enlighet med de regler som galler for Folja
med-kortet frail och med 1 april 2012.

a

Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 27 februari 2012.
Villkor for att ansokan om " FOlja med kort".
Rirslag till beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att ftilja med-kort ska galla vid
Halmstad Arena Bad frail och med 1 april 2012.
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Teknik- och fritidsnamnden beslutar enligt foreliggande fOrslag.
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TE 2012/0102

Anifiggningsbidrag, utredning, information
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att ldgga informationen till
handlingarna.
Arendet
Teknik- och fritidsnamnden informeras om den pfigfiende utredningen av
anlaggningsbidrag.
Arendet kommer upp for beslut innan sommaren.
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TE 2011/0350

Riktlinjer for arkiv- och dokumenthantering
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att fOresla kommunfullmaktige
besluta i enlighet med remitterat fOrslag a yseende nya riktlinjer for arkivoch dokumenthantering.
Arendet
Ett behov av att se Over och fOrnya kommunens riktlinjer for arkivhantering
finns da den senaste uppdateringen av arkivreglementet gjordes ar 2001.
Riktlinjer for arkivhantering reglerar hanteringen av dokument och andra
media som ska bevaras for framtiden enligt arkivlagen.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 21 februari 2012.
FOrslag pa riktlinjer for arkiv- och dokumenthantering frail stadskontoret.

Fiirslag till beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att fOresla kommunfullmaktige
besluta i enlighet med remitterat fOrslag a yseende nya riktlinjer f6r arkivoch dokumenthantering.

Beslutsgling
Teknik- och fritidsnamnden beslutar enligt foreliggande fOrslag.
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TE 2011/0349

Revision: internhyressiittning
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden avger yttrande over revisoremas granskning i
enlighet med bifogat gemensamt yttrande frin stadskontoret,
fastighetskontoret och teknik- och fritidsfOrvaltningen.
Arendet
Revisorema i Halmstads kommun har pitalat ett antal brister i nuvarande
tillampning av intemhyressattning Beriforda förvaltningar har utarbetat ett
gemensamt yttrande over revisionsrapporten. Pitalade brister bediims enligt
detta yttrande antingen vara itgirdade, pi vág att fitgardas eller genom
utredning syftande att to fram iteirdsfOrslag uppmfirksammade.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 2 mars 2012.
Gemensamt yttrande frin stadskontoret, fastighetskontoret och teknik- och
fritidsfOrvaltningen daterat 22 februari 2012.
Skrivelse frin Revisorema i Halmstad daterad 13 december 2011.
Mrslag till beslut
1. Teknik- och fritidsnitmiden avger yttrande Over revisoremas granskning i
enlighet med bifogat gemensamt yttrande frin stadskontoret,
fastighetskontoret och teknik- och fritidsfOrvaltningen.
Beslutsgiing
Teknik- och fritidsninanden beslutar enligt foreliggande fOrslag.
Paragrafen fOrklaras omedelbart justerad.
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TE 2009/0232

TE § 32

Fyllinge 20:393 m fl, utstallning
Beslut
1. Teknik- och fritidsnanmden beslutar tillstyrka det framlagda planfOrslaget i
enlighet med yttrandet daterat 8 mars 2012.

Arendet
Teknik- och fritidsnamnden har for utstallningsyttrande erhallit planfOrslag for
Fyllinge 20:393 m. fl. Arendet handlaggs med normalt planftirfarande.
Syftet med detaljplanen är att pa en samlad plats lfingsiktigt sakerstalla och
samordna kommunens fitervinning av avfall och deponiverksamhet.
Anlaggningen planeras aven kunna hantera fitervinning av avfall frin industrier
och andra kommuner. For den befintliga deponin thorn planomrfidet ska
markanvandningen deponi sakerstallas i ett lingsiktigt perspektiv och maximal
deponihOjd regleras i enlighet med gallande
Teknik- och fritidsnamnden fOrutsatter att hansyn tas till synpunkterna
ayseende:
# Atgarder pi det statliga vagnatet.

Arendets beredning
Utstallningsyttrande daterat 8 mars 2012.
Utstallningshandling daterad 28 december 2011.

Fiirslag till beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar tillstyrka det framlagda planfOrslaget i
enlighet med yttrandet daterat 8 mars 2012.
Beslutsging
Teknik- och fritidsnamnden beslutar enligt fOreliggande fOrslag med
redaktionella andringar.
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TE 2012/0131

Overgfing till digital hantering av handlingar inom

namndsadministrationen
Beslut
Teknik- och fritidsnamnden beslutar att hantering av traditionell
pappershantering Mom sammantradesadministrationen snarast ska tivergd
till digital hantering.
Teknik- och fritidsnamnden beslutar att ktipa in iPads till ledamOter och
ersattare i teknik- och fritidsnamnden.
Arendet
Kommunstyrelsen har stdllt sig bakom inriktningen att iPads och GoodReader
ska vara Halmstads kommuns standard for anvandning av ldsplattor i
sammantradesadministrationen. Kommunens namnder Over& fit
"traditionell pappershantering" till digital hantering enligt standarden.
Kostnaden for Overgängen bars av respektive namnd och finansieras inom
ramen for nAmndens budgeterade medel for sammantradesadministration.
Overgangen till digital hantering innebdr att traditionell pappershantering
upphOr.
Malet dr att uppnd vinster i form av mindre miljOpfiverkan, effektivare
administration och sfi smfiningom ldgre kostnader. Med ldsplattor blir
mOjligheten till information om verksamheterna och om kommunen i Ovrigt
mer lattillgangligt under sammantradet.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 22 februari 2012.
Fiirslag till beslut
Teknik- och fritidsndmnden beslutar att hantering av traditionell
pappershantering inom sammantradesadministrationen snarast ska Cove*
till digital hantering.
Teknik- och fritidsnamnden beslutar att kOpa in iPads till ledamOter och
ersattare i teknik- och fritidsnamnden.
Beslutsgfing
Teknik- och fritidsnamnden beslutar enligt foreliggande fOrslag.
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TE 2012/0001

Anmillan om delegationsbeslut
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att godkanna anmalningsdrendena.
Arendet

a) trafikingenjoren, IT-ingenjOren och assistenten i trafikarenden,
2012.TF.000075 - 2012.TF000255
Myndighetsbeslut ayseende trafikarenden ex lokala trafildbreskrifter,
parkeringstillstfind, upplatelse av allman platsmark.
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TE 2012/0020

Information om yttrande i planiirenden
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lagga informationen till
handlingama.
Arendet
Vrangelsro 5:3 del ay.
Samrfidsyttrande
Huvudsyftet med detaljplanen ar att utreda fOrutsattningarna for
att utvidga Retlog AB:s (Biltemas) fastighet norrut for att ytterligare
en lagerlokal i anslutning till den pabOrjade ska kunna uppferas.
TylOsand 2:1, del av, Karlstorps camping
Utstallningsyttrande, fOrnyat.
Efter genomfOrd utstallning varen 2009 a ystannade detaljplanearbetet
framst p g a upptackt av en stone fornlamning inom planomrfidet.
Efter sommaren 2011 fiterupptogs planarbetet och bestammelse
kring hanteringen av fornlamningen har infOrts pa plankartan.
Syftet med planeringen är att prOva mOjligheterna till nyttjande och
utveckling av campingverksamhet pa del av fastigheten Tyliisand 2:1.
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TE 2012/0032

Ovriga frfigor
Beslut
1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Frennarpskogen
I Frennarpskogen ligger det kvar kvistar, grenar m. m efter genomfOrd gallring.
De kvistar, grenar som lamnas kvar ber laggas pa mindre synliga platser.
Handlingar till sammantraden
Namnden Onskar fa kompletta handlingar utskickade och mindre av extra
utskick av handlingar.
Idrottshallar
Namnden efterfrfigar redovisning av kostnader for idrottshallar for kommunala
skolor respektive friskolor.
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