Srda

'fi'HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantr<idesdatum

20 12-06-20

Kommunstyrelsens allmänn a utskott
Plals och tid

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 8.30 - 12.00

Beslutande

Ledarnoter

Catrin Hutmarker (M), ordförande
Ann a Johansson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-E ric Lindh (Fp)
Eva-Lott Gra m (Kd)
Pierre Rydcn (S)
Marie Lindberg (S)

Övriga deltagande

Per Joha nsson , personalchef,§ 33
Calle El ias son, samhälls byggnadschef, § 31
PG Y lander, projektledare, § 31
Jörgen Hansso n, ekonomichef, § 31
Lisbc th Göthberg, kommunchef
Edvin Ekholm, kommu nsekretera re

Utses att justera

Pierre Ryd en (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 20 12- 08 -23

Underskrifter
Paragrafer

30 - 35

sekreterare

Ordförande

v

Justerare

............................... ··· '·········································· ······················ ·· ··················· ·
ANSLAG/BEVIS
Pro tokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivris genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2012-06-20

Datumför
anslags uppsattande

20 12-08-24

Förvarrngsplats
for protokollet

Ko mmunstyrelsens kansli

Underskrift

Datum för
anstags nedtagande

'~~·························
Edvin Ekho lm

2012- 09-15
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Sammantradesdatum

20 12-06-20
Kommun styrelsens allm änna utskott

Au § 30
Da gord ning
A llmii nna utskottets beslut

A ll männa utskottet beslutar att ärendet svar på skrivelse till allmänna utskottet
angående vindkraftplan en tillkommer, samt i övrigt fastställa dagordningen.
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20 12-06-20
Kommunsty relsens

a llm ~inna

utskott

/\u § 3 l

In formations- och diskussionsärenden
Lägesrapport : Kulturkvarteret Pedagogien

Föredragande: Projektledare Calle Eliasson och PG Ylander
Höstens budgetprocess och utvärdering av Hjo kom muns ekonomi styrning

Föredragande: EkonomichefJörgen Hansson

Utdragsbestyrkande
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20 12-06-20
Kommunstyrelse ns allm ii nn a utskott

Au t\ 32

Bered nin gsä rende n

Upplösande av Nils & El len Bahlins Luciafoncl.
Upplösande av Olga och Emi l Söclerbergs minne.
Upplösande av Samfond vid Sjörycls sj ukhus.
Utarbetande av fördjupad översiktsplan för Hjo stad.
Upprättande av ny detaljplan för kvarteret Peclagogien i Hjo stad.
Upprättande av ny detaljplan för del av Staclsparken i Hjo stad.
Sända ut vinelkraftp lan på samråd.

Utdragsbestyrkande

4

Stda

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 12-06-20
Komm un styrelsens allm Hnna utskott
1\u § 33

2012-359

Rö kfri arb ets tid
Allmän na utsko ttets beslut

Allmänna utskottet beslutar att uppd ra åt fö rvaltn ingen att utarbeta ett förs lag
itmehållande regler fö r rökfri arbetstid samt tidplan för införande/genomförande.
Bakgrund

Hjo kommuns ambition är att aktivt arbeta för att främja hälsa och förebygga
ohälsa. Rökning är den enskilda livssti lsfaktorn som har störst inverkan på vår
häl sa. Genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättnin gar för minskad
rökning vill Hjo kommun bevara och förbättra häl san hos medarbetarna.
I ett vidare perspektiv är syftet med rökfri arbetstid att anställda i Hjo kommun
inte utsätts eller utsätter sina medarbetare, vård- och omsorgstagare, barn, elever
eller besö kare i kommunens verksamheter för hälsorisk eller dålig lukt på grund
av tobaksrök.
Handling

Personalchefen s skrivelse 20 12-06-05.
Delges

Persona lchef

Utdragsbest yrkande
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K ommunsty r elsens allmänna utskott

Au § 34

2009-734

Svar på skrive lse till allmänna utskottet angående vindkraftplanen
A llm änna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt komm unal rådet att författa ett svar på
den inkomna skrivelsen till allmänna utskottet angående vindkraftplanen.

Bakgrund

Christer Haagman (Mp) inkom 2012-05-13 med en skrivelse med uppmaning ti ll
allmänna utskottet att uppdra åt samhällsbyggnad att avbryta det tematiska översiktsplanearbetet om v indkraft och istället föreslå en kompletterande policy enligt
förslag i skrivelsen.

Ha ndlin g

Skrivclsc 2012-05 -1 3 från Chri ster Haagman (Mp) .

Delges

Kommunalrådet
Christer Haagman

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens allmän na utskott

Au § 35
Anmälningsärenden

l.

Budget och strategisk plan 20 13-20 15 fö r kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg

2.

Miljönämnden Östra Skaraborg: Sammanträdesprotokoll 20 12-05- 15.
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