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Sammanträdesdatum

2011-12-21
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

stadshuset, kl 8.30- 12.45 (ajournering 9.45- 10.30)

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarker (M), ordförande § § 69 71, 73
Anna J o hans son (M)
Britt-Marie Sjöberg (C), ordforande § 72
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Marie Lindberg (S)

övriga deltagande

Jörgen Hansson, ekonomichef,§ 71
Maria Berg, ekonom,§ 71
Peter Jonsson, IT-chef, § 71
Per Johansson, personalchef, §§ 70-71
Lisbeth Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 2012-01-11
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2011-12-21

Datum för
anslags uppsättande

2012 - 01 - 11

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datumför
anslags nedtagande

~~4S. . . . . .

2012- 02-02
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Sammanträdesdatum

2011-12-21
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au§ 69
Dagordning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att:
beslutsärendet uppdrag om vidare utredning av kulturvarteret Pegagogien tillkommer, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011- J2-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Au§ 70
Informations- och diskussionsärenden
Personalpolitisk diskussion
PersonalchefPer Johansson
Kulturkvarteret Pedagogien Hjo

Utdragsbestyrkande
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2011- 12-21
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Au§ 71
Beredningsärenden
Jämställdhets- och mångfaldspolicy.
Föredragande: Personalchef Per Johansson
IT-/e-policy.
Föredragande: !T-chef Peter Jonsson
Riktlinjer mot mutor, bestickning och jäv.
Föredragande: ekonomichefJörgen Hansson, ekonom Maria Berg

J
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdrt. 1m

2011-

1~21

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au§ 72

2011-528

Remiss gällande nätkoncession för linje avseende ny 40 kV markkabel från vindkraftpark Spakås samt spridningsnät inom vindkraftpark
Spakås och Knäpplan i Hjo kommun, Västra Götalands län
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet överlämnar förvaltningens yttrande som svar på rubricerad
remiss.

Jäv
Catrin Hulmarker (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

Bakgrund
Boda Nät ek. förening ansöker till Energimarknadsinspektionen om linjekoncessionen för linje gällande ny 40 kVmarkkabel från vindkraftpark Spakås till Vattenfalls 40kV ledning linje 172. Anslutningspunkten är belägen ca 800 m väster
om Högalidens fritidsanläggning. I ansökan ingår dessutom begäran om tillstånd
för spridningsnät inom vindkraftparken Spakås för att förbinda fyra vindkraftverk.
Vidare ansöks om tillstånd för spridningsnät från befintlig linjekoncession till
vindkraftverk inom vindkraftpark Knäpplan.
Områdeskoncessionen för den aktuella platsen innehas av Vattenfall och Almnäs
Bruk AB. Vattenfall har meddelat att man inte är intresserad av att söka linjekoncession.
Länsstyrelsen beslutade 2011-06-21 att en utökning av nätkoncessonen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Energimarknadsinspektionen överlämnar ansökan till kommunen med en begäran
om yttrande. Synpunkter skall vara energimarknadsinspektionen tillhanda senast
2012-01-06. Kommunen bör samtidigt överlämna en kopia av svaret tilllänsstyrelsen i Västra Götalands län.

Delges
Energimarknadsinspektionen
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011- :12-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au§ 73

2011-629

Uppdrag om vidare utredning av kulturkvarteret Pedagogien

Allmänna utskottes beslut
Allmänna utskottet beslutar att ställa sig bakom det uppdrag kommunchefen gett
kultur- och fritidschefen om vidare utredning av kulturkvarteret Pedagogien.

Bakgrund
Allmänna utskottet diskuterade ett uppdrag om vidare utredning av kulturkvarteret
Pedagogien.

Handling
Kommunchefens uppdragsblankett till kultur- och fritidschefen

Delges
Kommunchefen
Ks förvaltning/kultur och fritid

Utdragsbestyrkande

