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Kommunstyrelsens allmänna utskott
Siken, Stadshuset, kl 08.30 - l 1.30

Plau och tid

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarl<er (M)
Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Petter JönssoA--fht
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Ryden (S)
Marie Lindberg (S)
Nils-Olof Äppelblom (V)
ÖVrig> doh:apnde

Lennart Andersson, ekonomichef, § 41
Ann-Charlotte Josefsson, budget- och redovisningsansvarig, § 41
Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef, § 41
Aila Hirvonen, stadsarkitekt, § 42
Per-Åke Johansson, miljöstrateg, § 43
Lisbeth Göthberg, kommunchef

Utses att justen

Pierre Robert Ryde n (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 20 16- 10- 18

Underskrifter

/ , / - /AJ

Paragrafer

sekreterare ~

40 - 45

Edvin Ekholm

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justent Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Org;m

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2016-10-06

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för pr ot o-

kollot

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

20 16-ll-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
20 16- 10-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott
KsAu § 40

Dagordning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att fast ställa dagordningen.

Justerandes signatur

Ut dr.>gsbestyr k>nde
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Informationsärenden
-

Verksamhetsuppföljning inklusive ekonomi per 31/8-2016

Budget- och redovisningsansvarig Ann-Charlotte jose(Sson, ekonomichef Lennart Andersson,
kommunchef Lisbeth Göthberg och samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson
-

Åtgärdsprogram för budget i balans

Ekonomichef Lennart Andersson och kommunchef Lisbeth Göthberg

Justerandes signatu r

Utdragsbestyrkande
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Beredningsärenden
- Detaljplan för del av Korsberga l: l, uppdrag enligt återremiss (2008- 19).
Föredragande: stadsarkitekt Aila Hirvonen
- Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsbokslut 20 16 (20 16-361 ).
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 20 16 (20 16-355).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2016-276

Remissvar: Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende
region 2030
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att godkänna förvaltningens förslag till remissvar med tillägget att
minska matsvinnet ska vara ett prioriterat område.
Föredrogonde
Miljöstrateg Per-Åke Johansson

Sammanfattning
Strategiska vägval utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om att
vara en fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred process. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för samordningen av arbetet.
Fö r att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västar Götaland
agera. l syfte att skapa genomförandekraft t illsammans med aktörer i Västra Götaland vi ll
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen få synpunkter på förslaget till strategiska vägval
samt kommunens roll i genomförandet.
Hjo kommun har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via digitalt remissvar. Svar önskas senast 20 16- 10-31.

Beslutsunderlag
Remiss juni 20 16 "Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossilberoende Västra Götaland
2030"
Miljöstrategens skrivelse 2016-09-25 och remissvar 20 16-09-26.

Sl<ickas till
Miljöstrateg
Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen Västra Götaland

Justerandes signatur

Utdragsbestyr kande
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2016-284

Svar på remiss om delbetänkande regional indelning- tre nya
län (SOU 20 16:48)
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet besl utar att tillstyrka fö rslag ti ll regional indelning och bildandet av tre nya
län; No rrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Sammanfattning
Våren 20 15 tillsatte regeringen en indeln ingskommitte med uppdrag att föreslå en indelning
av Sverige i fårre och större regioner. 30 juni 20 16 lade kommitten ett delbetänkande varpå
kommu nerna har möjlighet att yttra sig.
Indelningskommitten har haft fyra utgångspunkter fö r sitt arbete med att föreslå en ny regional indelning i län och landsting;
jämnstarka län och landsting,
kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling,
förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården,
utgå från befintliga samverkansmönster
Förslaget är att indela Sverige i sex nya län och landsti ng och där tre län ombildas med start l
januari 20 18.
Norrlands län: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Svealands län: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.
Västra Götalands län: Västra Götaland och Värmland.
Ytterligare förslag är att lägga samman Stockholms län och Gotlands län, Skåne och Blekinge
län samt Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län. Det finns i delbetänkandet
inga konkreta förslag till indelningsändringar gällande Hallands län utan detta arbete fortsätter.
Kommittens förs lag gällande Västra Götalands län är att Värmlands län och nuvarande Västra
Gö talands län läggs samman till ett län den l januari 20 18. Det nya länet ska benämnas Västra
Götalands län. Landstingen i dessa län läggs samman l jan uari 20 19 och benämns Västra Götalands läns landsting. Invånarantalet skulle med dagens befolkningsmängd uppgå till ca l 925
000 invånare varav l 650 000 bor i Västra Götaland och 275 000 bor i Värmland (20 15 års
siffror). Västra Götaland har idag 49 kommuner och Värmland har 16 -totalt antal kommuner i nya länet blir 65 stycken.

Justenondes signatur
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Kommitten beskriver i delbetänkandet en rad effekter som man bedömer se vid ett större
gemensamt län; bland annat ökad diversifiering och minskad sårbarhet i näringslivsstrukturen,
stark gemensam resurs i form av Vänern samt ökat utbyte med Norge och Osloregionen. De
två universiteten och de fyra högskolorna är viktiga aktörer inom regional utveckling, utbildning och
forskning. l ett längre tidsperspektiv är bedömningen att regionförstoring kommer att ske
och att arbetsmarknadsregionerna växer. Det finns flera utmaningar gällande infrastruktur
och en gemensam transportslagsövergripande planerings process möjliggör stärkt persontrafik och godstrafik i triangeln Göteborg- Oslo- Karlstad. En gemensam hälso- och sjukvård
skapar förutsättningar för större innovationskraft, forskningssamverkan, ökad effektivitet och
lägre kostnader.
Västra Götalandsregionen ställer sig bakom kommittens förslag i allt väsentligt med en huvudsaklig invändning mot att regionindelningen sker i två steg.

Beslutsunderlag
Delbetänkande Regional indelning - tre nya län, SOU 20 16:48.
Sammanfattning av delbetänkandet.
Västra Götalandsregionens yttrande 2016-09-27 "Regional indelning- tre nya län, SOU
20 16:48".
Kommunchefens skrivelse 2016-09-28.

Skickas till
Finansdepartementet
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdn.gsbestyrkande
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Anmälningsärenden
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Justerandes signatur

Byggnadsnämndens § 87/16: Svar på remiss från regeringskansliet angående undantag från
vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmn ing av asylsökande (20 16-297).
Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 20 16-09-06.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 20 16-08-25.
Avfallshantering Östra Skaraborg: Protokoll 20 16-09- 19.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens beredningsutskotts protokoll 20 16-0909.
Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2016-09-14.
AB Hjo Småindustrier: styrelseprotokoll 2016-09-22.
SmåKom: Nyhetsbrev 20 16-09-28.
Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Protokoll 2016-09-12.

Utdragsbestyrkande

