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o

Plats och tid

stadshuset, kl 08 .30 - 12. 1

Beslutande

Ledamöter

Catrin HuJmarker (M), ordförande
Anna Fransson (M)
Pierre Ryden (8)
Marie Lindberg (S)
Eva-Lott Gram (Kd)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (Fp)

övriga deltagande

PG Ylander, projektledare, § 16
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 17
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses alt justera

Marie Lindberg (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 2013- 04 -15

Underskrifter
Paragrafer

15 _ 20

sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

201 3-04-04

Datum för
anslags uppsattande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift
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Datum för
anslags nedtagande
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Christina Grahn

2013- 05-08
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Dagordning
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att fastställa dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Informations- och diskussionsärenden
studiebesök på kulturkvarteret Pedagogien.
E20-arbetet.
Målredovisning 2012 för Hjo kommun.
Nya mål för minskad energianvändning i Hjo kommun.
Gemensam räddningstjänst i skaraborg-slutrapport från
kommunchefs gruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beredningsärenden
Årsredovisning 201 2 för kollektivtrafiknämnden Hjo TiBorg
Budgetuppföljningjanuari - mars 201 3
Föredragande: Budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte Josefsso n

Justerandes signatur ,

Utdragsbestyrkande
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2011 -373

Samråd avseende "Förslag till avgränsning av miljöbedömning för
den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götalandsregionen"
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att Hjo kornmun inte har några synpunkter på förslag
till avgränsning av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 20142025 för Västra Götalandsregionen, samt att paragrafen justeras omedelba1i.
Bakgrund
De gällande investeringsplanerna transpmiinfrastrukturen sträcker sig över
perioden 20 l 0-2021. Den revidering som nu genomförs innebär att planerna
förlängs till år 2025.
När en plan utarbetas som kan medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning utformas. Det övergripande syftet är att integrera
miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. Milj öbedömningen
inleds med en avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med
länsstyrelsen och kommuner.
Avgränsningen handlar i första hand om avgränsning i sak, tid, rum och
framtagande av alternativ.
Hj o kornmun bereds möjlighet att yttra sig över förslaget via Skaraborgs
kommunalförbund.

Handlingar
Följ ebrev; Avgränsning miljöbedömning för regional infrastrukturpl an 20142025.
Remisshandling; Avgränsning av miljö bedömning.
Bilaga; Avgränsn ing, Miljöaspekter MB 6- 12.
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2013-03-25.

Delges
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-64

Synpunkter på remiss: Västra Götaland 2020 -strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020
Allmänna utskottets beslut
Hjo kommun beslutar att godkänna förvaltningens förslag till synpunkter, samt att
paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har bjudit in regionens kommunalförbund och kommuner att lämna synpunkter på förslag till ny tillväxt och utvecklingsstrategi för
perioden 2014-2020. Synpunktema ska lämnas i ett samlat svar per förbund senast
den 2 maj .
Den 11 februari skickade Skaraborgs Kommunalförbund ut remissutgåvan till sina
medlemskommuner för synpunkter, med önskan om svar senast den 5 april.
Som stöd för kommunerna i handläggningen av remissutgåvan har en tvärsektoriell tjänstemannagrupp med representanter från förbundets kansli och våra olika
tjänstemannanätverk utarbetat ett utkast till remissvar. Remissgruppen har även
utarbetat ett antal frågor som ett verktyg för att underlätta handläggningen. Se
nedan.
Efter att kommunerna skickat in sina remissvar, senast 5 april, kommer remissgruppen åter att sammanträda för att utarbeta ett förslag till remissvar som ska behandlas av förbundets tillväxtutskott den 15 april och därefter fastställas i förbundsstyrelsen den 26 april.

Handling
Remiss: Västra Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Skaraborgs kommunalförbunds utkast till remissvar.
Näringslivschefens förslag till synpunkter 2013-03-28.

Delges
Skaraborgs kommunalförbund

Utdragsbestyrkande
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Au§ 20

Anmälningsärenden
l.

Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll 201 3-01-25.

2.

Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll201 3-03-1 3.

3.

Skaraborgs kommunalförbund: styrelseprotokoll 20 13-03-08.
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