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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Platsochtid

stadshuset, kl8.45- 12.00 (ajournering 10.20- 10.30)

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarker (M)
Anna Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Marie Lindberg (S)

övriga deltagande

Kristina Mustajärvi, näringslivschef, § 64
Hans Ingbert, räddningschefRÖS, § 65
Maria Fast, säkerhetssamordnare, § 65
Annica Carter, utredningssekreterare, §§ 64-65
Marie-Louise Fahlström, kultur- och fritidschef, § 64
Jörgen Hansson, ekonomichef,§ 64
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 2011-12- o7

Underskrifter

sekreterare
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Paragrafer

63-68

Edvin Ekholm
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Justerare

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2011-11-28

Datumför
anslags uppsl!ttande

2011-12-29

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Christina Grahn
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Sammantrildesdatum

2011-11-28
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Au§ 63

Dagordning
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att:
beslutsärendet ansökan om investeringsbidrag, Hjo Brukshundsklubb tillkommer,
beslutsärendet ansökan om anslag till Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv 2012
tillkommer,
beslutsärendet remissvar angående mätbara mål för friluftspolitiken tillkommer,
diskussionsärendet actionpark/spontanidrott i Hjo tillkommer, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au§ 64

Informations- och diskussionsärenden
Värdskap i Hjo kommun
Utredningssekreterare Annica Carter
Ekonomisk uppfoljning
Ekonomichef Jörgen Hansson
Actionpark/spontanidrott i Hjo
Förundersökning om möjligheter, behov och mervärde för samverkan Tibro/Hjo
Näringslivschef Kristina Mustajärvi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

2011-11-28
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au§ 65

Beredningsärenden
Krishanteringsråd Östra Skaraborg (20 11-544).
Föredragande: säkerhetssamordnare Maria Fast, RÖS räddningschef Hans
Ingbert
Kommunstyrelsens internkontrollplan (2011-169).
Föredragande: utredningssekreterare Annica Carter
Tilläggsbudgetering maskiner (2010-363).
Delårsrapport per 2011-08-31 för Hjo kommuns bolag (2011-586).
Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2011-06-30 (2011-587).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Au§ 66
Ansökan om investeringsbidrag, Hjo Brukshundsklubb
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar bevilja investeringsbidrag till Hjo Brukshundsklubb
med 8 000 kr (75%) och högst med 10 667 kr från ID 4054.
Bakgrund
Hjo Brukshundsklubb ansöker om investeringsbidrag till åkgräsklippare (redan
inköpt). Gräsklipparen kommer även att användas till att köra hindermaterial vid
agilityträning och tävling.
Handling
Ansökan Investeringsbidrag från Hjo Brukshundsklubb.
Underlag enligt allmänna bestämmelser.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2011-11-24.
Delges
Ks fårvaltning/kultur och fritid
Hjo Brukshundsklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
2011-591

Au§ 67

Ansökan om anslag till Skaraborgs läns folkrörelsearkiv år 2012

Allmänna utskottes beslut
Allmänna utskottet beslutar bevilja anslag till Skaraborgs läns folkrörelsearkivs
verksamhet år 2012 enligt Skaraborgs kommunalförbunds rekommendationer med
4 000 kr från ID 4062.

Bakgrund
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv ansöker om bidrag för att bedriva inre och utåtriktad arkivverksamhet i Skaraborg. Organisationen är ideell och bildades 1981.
Syftet är att bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria.
Skaraborgs kommuner har möjlighet att deponera sina handlingar för att göra dem
tillgängliga för forskning. Skaraborgs samtliga kommuner är anslutna som medlemmar. Arkiven används för forskning i föreningars historia på lokal- regional
och riksnivå.
Verksamheten finansieras med anslag från Västra Götalandsregionen, statliga anslag via Riksarkivet, anslag från värdkommunen Lidköping samt Skaraborgs övriga kommuner. Därutöver tillkommer medlemsavgifter och bidrag från arbetsförmedlingen.
Folkrörelsearkivet har sökt utökade anslag p.g.a. flytt till nya lokaler som medför
ökande kostnader för verksamheten. Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att från 2013 lämna stöd till Folkrörelsearkivet enligt
bilagda förteckning.

Handling
skrivelse samt bilagor angående flytt till nya lokaler.
Ansökan med bilagor om anslag för 2012.
Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse med anledning av sökta anslag.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2011-11-24.

Delges
Ks förvaltning/kultur och fritid
Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-554

Remissvar angående mätbara mål för friluftslivspolitiken
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar anta remissvar till Naturvårdsverket för Förslag till
mätbara mål för friluftslivspolitiken.

Bakgrund
Naturvårdsverket har efter samråd med ett stort antal myndigheter och organisationer tagit fram förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken. Arbetet är ett regeringsuppdrag. Målen bygger på propositionen Framtidens friluftsliv
2009/10:23 8 och de tio områden som utgör grunden för propositionen. Uppdraget
handlar om hur staten kan skapa förutsättningar för människor att bedriva friluftsliv.

Handlingar
Sammanfattning av Prop. 2009/10:238.
Naturvårdsverkets remiss.
Förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken, Redovisning av ett regeringsuppdrag, Remissversion.
Kultur och fritidschefens förslag till remissvar 2011-11-21.

Delges
Ks förvaltning/kultur och fritid
Naturvårdsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

