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Sammanträdesdatum

2014-04-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-17.00

Beslutande

Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande
Lars Gustafsson (FP)
Anna-Lena Knutsson (FP)
Weine Johansson (M)
Katarina Johannesson (C)
Mats Andersson (C)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Mårten Karlsson (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Ersättare

Annika Holmstrand (C) tjänstgörande ersättare
Robin Olsson (M) icke tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef
Angelika Homkvist, kommunarkitekt § 104
Tomas Lennartsson, plan- och lovingenjör § 104

Justerare

Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 16 april 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Daniel Schützer (S)
Justerare
Weine Johansson (M)

Annika Holmstrand (C)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Datum då anslaget sätts upp

2014-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 86

2014-04-15

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2014-03-19
samt 2014-04-07.
Dnr KS 2014/123.31
Upplåtelse av allmän plats
Dnr KS 2013/12.02
Lönebidrag till föreningar
Dnr KS 2014/132.04
Attestlista KS per 2014-01-01
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 87

2014-04-15

Dnr

Ärenden för kännedom
1. Grensekomiteen Värmland-Östfold. Ansökan om stöd
2. Karlstads kommun. Samråd Plan för Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (2014/121.21)
3. Karlstads kommun Drift och servicenämnden protokoll 2014-03-14
4. Hemsändningsbidrag för kommersiell service (2014/73.15)
5. BÅDESÅ protokoll 2014-03-21
6. Stiftelsen glaskogens naturreservat protokoll 2014-03-20
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 88

2014-04-15

Dnr

Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande informerar i näringslivsfrågor.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 89

2014-04-15

Dnr

Information om Fairtrade City
Anna Sundkvist-Kräutner informerar om Fairtrade City. Hon arbetar på ABF
och är ambassadör för Fairtrade sedan 2005. Fairtrade är en oberoende
produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Fairtrade City är en diplomering för kommuner som vill engagera sig för
etisk handel. Kommunen måste följa kriterierna för etisk handel vid bland
annat upphandling. Kommunen måste också ha affärer, caféer och
restauranger som erbjuder Fairtrade-produkter m.m. Åtta kommuner i
Värmland är diplomerade Fairtrade City-kommuner.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 90

2014-04-15

Dnr 2014/30.04

Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2014-02-28
Förvaltningsekonomen presenterar en ekonomirapport för Årjängs kommun
per 2014-02-28. Helårsprognosen för nämnderna är -970 tkr och
helårsprognosen totalt för Årjängs kommun är +9201 tkr i resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 54.
Ekonomirapport.
Tilläggsyrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar, med bifall av Katarina Johannesson (C) och
Mats Andersson (C), att kommunstyrelsen tillsätter en extern genomlysning
av barn- och utbildningsnämnden för att säkerställa att nämnden bedriver en
kostnadseffektiv verksamhet med en väl anpassad budgetram.
Daniel Schützer (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
avslår tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Reservation
Annika Holmstrand (C), Katarina Johannesson (C) och Mats Andersson (C),
lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf.

Expedieras till
Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen

§ 91

2014-04-15

Dnr 2014/67.20

Planbesked; detaljplaneändring för del av SilbodalsPrästgården 1:9
Det har inkommit en begäran från Samhällsbyggnadskontoret som vill
möjliggöra för personalparkering för del av fastigheten Silbodals-Prästgård
1:9. Idag är det markanvändningen natur och för att få anlägga
personalparkering måste det ske en detaljplaneändring. Personalparkeringen
är till för den nya förskolan som håller på att prospekteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 55.
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-26.
Gällande detaljplan för Violvägen, antagen 2009-03-17
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att detaljplaneändring får ske på
fastigheten del av Silbodals-Prästgård 1:9.
2. Kommunstyrelsen godkänner att detaljplaneändringen får genomgå
ett normalt planförfarande.
3. Hos Kommunfullmäktige få anhålla om att frångå gällande
översiktplan för Årjäng för att möjliggöra denna detaljplaneändring.
4. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga och anta
detaljplanen, enligt den gällande delegationen § 6.
5. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta
detaljplaneändringen.
6. Kommunen bedömer att detaljplaneändringen kan antas första
kvartalet 2015.

Expedieras till
Kommunarkitekten, bygg- och miljönämnden
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§ 92

2014-04-15

Dnr 2014/71.10

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Varje nämnd (myndighet) inom Årjängs kommun är Personuppgiftsansvarig
och ska se till att personuppgifter inom nämndens verksamhet behandlas i
enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (PUL). Varje nämnd har utsett
ett personuppgiftsombud som ska stödja nämnden i detta arbete.
Personuppgiftsombudet ska vara en fysisk person och kan jämföras med en
slags interrevisor på ett företag eller i en organisation. Ombudet ska ha en
självständig ställning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 58.
Kommunjuristens och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-09.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunjuristen, Katarina Lundin, entledigas från uppdraget som
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
2. Nämndsekreteraren, Sandra Norsell, utses till nytt
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunjuristen, nämndsekreteraren

Justerandes sign
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§ 93

2014-04-15

Dnr 2013/187.00

Torghandel- avgränsning av torgplatser, avtal med
handlare och delegering av beslutanderätt
Kommunfullmäktige antog 2013-05-27 § 72 Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Årjängs kommun. Samtidigt beslutades om avgifter under
2013 och 2014 för densamma. I föreskrifterna har fullmäktige överlåtit till
kommunstyrelsen att närmare bestämma om storlek på saluplatserna och
huruvida de ska vara fasta eller tillfälliga. Kommunstyrelsen ska vidare
besluta om avtal om upplåtelse av fast saluplats.
Ett förslag till disponering av försäljningsplatserna har utarbetats av
samhällsbyggnadsavdelningen i samarbete med Medborgarservice, som
handlägger själva torgadministrationen. I övrigt så föreslås att
kommunstyrelsen delegerar till verksamhetschefen för Medborgarservice att
besluta att ingå avtal om upplåtelse av fast saluplats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 60.
Kommunjuristens och chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2014-0307.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 72
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Årjängs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Disponering av torgplasterna inom de allmänna försäljningsplatserna
för torghandel i Årjäng och Töcksfors fastställs enligt bilaga 1 och 2.
2. Förslag till avtal om upplåtelse av fast saluplats, bilaga 3, antas.
3. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten att ingå avtal om fast
saluplats till verksamhetschefen för Medborgarservice varför
delegationsordningen uppdateras med en ny punkt 4.18.

Expedieras till
Kommunjuristen, chef medborgarservice, gatuchefen
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2014-04-15

Kommunstyrelsen

§ 94

Dnr 2014/88.11

Tjänstgöringstid för ledamöter och ersättare i Årjängs
Bostads AB – rättelse av beslut
Bolagsordningen för Årjängs Bostads AB föreskriver att styrelsen ska bestå
av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av
kommunfullmäktige i Årjängs kommun för tiden från den ordinarie
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas
intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige. När fullmäktige 2010-11-29 utsåg ledamöter och
ersättare i styrelsen valdes de för en tjänstgöringstid från och med utgången
av den ordinarie bolagsstämman 2011 ”intill slutet av den ordinarie
bolagsstämman 2014”. Det skulle rätteligen varit ”intill slutet av den
ordinarie årsstämman 2015”. Tjänstgöringstiden i de fyllnadsval som
därefter förrättats efter avgående ledamöter/ersättare har däremot varit riktig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 64.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-07.
Utdrag ur bolagsordning för Årjängs Bostads AB
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29 § 121
Genomförda fyllnadsval 2013-03-25 och 2014-02-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut per 2010-11-29 § 121 rättas enligt
följande: Tjänstgöringstiden ska gälla intill slutet av den ordinarie
årsstämman 2015 för nedanstående ledamöter och ersättare:
-

Roger Andersson (M), Myrstigen 1, 672 31 Årjäng

-

Sven Johansson (FP), Sundstabyn Lövås, 672 94 Årjäng

-

Stefan Norman (C), Töresbyn Skolhuset, 670 10 Töcksfors

Ersättare:

Justerandes sign

-

Åke Andersson (-), Tenvik Björkliden, 672 91 Årjäng

-

Stefan Nilsson (FP), Källtegen, 672 92 Årjäng

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-04-15

Kommunstyrelsen

-

Conny Larsson (C), Åslanda, 672 91 Årjäng

2. Ovanstående rättelse omfattar även tjänstgöringstiden för
ordföranden, Roger Andersson (M), och vice ordföranden, Sven
Johansson (FP).
3. Fullmäktige noterar att tjänstgöringstiden för genomförda fyllnadsval
avseenden nedanstående ledamöter och ersättare har skett i enlighet
med föreskrifterna i bolagsordningen:
-

Björn Karlsson (S), Prästgårdsvägen 8, 672 32 Årjäng

-

Torgny Sjögren (S), Rågvägen 25, 672 31 Årjäng

Ersättare:
-

Susanne Johansson (S), Järnvägsgatan 1 C, 672 30 Årjäng

-

Daniel Markstedt (S), Huken 701, 672 91 Årjäng

KF

Justerandes sign
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§ 95

2014-04-15

Dnr 2014/78.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla
gynnande beslut som ej verkställts till Inspektionen för vård och omsorg och
även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under 2013 har
verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 65.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2014-02-13 § 10.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

KF

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 96

2014-04-15

Dnr 2014/77.04

Ramjustering avseende lokalvårdskostnad
Som ett steg i centraliseringsprocessen av kommunens
lokalvårdsorganisation föreslås en ramjustering av budget avseende
lokalvård från stöd- och omsorgsnämnden till lokalvårdsorganisationen inom
samhällsbyggnadsavdelningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 66.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2014-02-13 § 7.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-24.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget för lokalvård, som uppgår till 272 tkr, flyttas från stöd- och
omsorgsnämnden till lokalvårdsorganisationen inom
samhällsbyggnadsavdelningen.

KF

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 97

2014-04-15

Dnr 2013/408.14

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Årjängs kommun
Projektet ”Tillväxt för bygdens bästa” som genomförts tillsammans med
bland andra företagarföreningen Nordmarkens Näringsliv, har resulterat i ett
förslag till ”Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs
kommun.
Förslaget har enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19
varit ute på remiss hos partigrupperna för möjlighet att lämna in synpunkter.
Synpunkter har lämnats av Centerpartiet och Socialdemokraterna som
beaktats och vävts in i det nya förslaget, daterat 2014-03-25.
Näringslivsutvecklaren fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott
2014-04-07 att komplettera och revidera näringslivs- och tillväxtstrategin till
dagens kommunstyrelsesammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-04-07 § 70.
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-25.
Förslag till Näringslivs- och tillväxtstrategi, dat. 2014-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2013-11-19 § 270.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun,
antas.

KF
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§ 98

2014-04-15

Dnr 2014/108.04

Ombudgetering investeringsmedel från 2013 – 2014
Kvarstående investeringsbudget för 2013 är 47 266 646 kr
Totalt har begäran om ombudgetering med 46 241 616 kr inkommit
ifrån nämnderna enligt följande;
TOTAL BEGÄRAN OM OMBUDGETERING

KOMMUNSTYRELSEN
STÖD OCH OMSORGSNÄMNDEN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
TOTALT

Kvarstående budget för 2013 Avvikelse

45 029 482
850 000
55 000
307 134
46 241 616

46 133 497 1 104 015
861 773
11 773
144 823
89 823
126 553 -180 581
47 266 646 1 025 030

Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte helt givna för ombudgetering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-04-07 § 73.
Ekonomichefens tjänsteskriveskrivelse, dat. 2014-04-02.
Sammanställning ombudgetering av investeringsmedel från 2013 till 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2013 till
2014 från Kommunstyrelsens verksamheter sammanlagt 45 029 482
kr och fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget godkänns.
2. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2013 till
2014 från Barn- och utbildningsnämndens verksamheter sammanlagt
55 000 kr och fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget godkänns.
3. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2013 till
2014 från Stöd- och omsorgsnämndens verksamheter sammanlagt
850 000 kr och fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget
godkänns.
4. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2013 till
2014 från Kultur- och fritidsnämnden godkänns med de
investeringsmedel som kvarstår för 2013, 126 553 kr

Justerandes sign
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2014-04-15

5. Ekonomichefen får i uppdrag att inventera investeringarna för år
2014.

KF
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§ 99

2014-04-15

Dnr 2014/99.40

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Årjängs kommun utfärdades 1988 av
kommunfullmäktige. Sedan dess har ny lagstiftning tillkommit och det är
nödvändigt att anta nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön.
Förslag till lokala föreskrifter
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Årjängs
kommun meddelade av kommunfullmäktige § xx den xxxx 2014
Med stöd av 9 kap. 7-8 §§ miljöbalken 81998:808) samt 13, 17,39-40 och
42.44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken ( 1998:808) och förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Avloppsanordning
2§
Enligt 13§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det
tillstånd av bygg- och miljönämnden för att
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska
anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta annan
avloppsanläggning än som anges i punkterna 1-2,
3. exempelvis avloppsanordning för bad-, disk-, och tvätt avloppsvatten.
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4. inrätta en annan avloppsanordning an vad som anges i punkterna 1-3
5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig
ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättninganmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för
avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5§ eller 21§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
Annan toalett än WC
3§
Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett.
2. eltoalett.
3. torrtoalett med latrinkompostering
Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Tomgångskörning
5§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i
högst 1 minut. Detta gäller inte
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att- i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande- driva annan anordning (på fordonet) än
sådan som avser uppvärmning
Spridning av gödsel
6§
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan gäller följande:
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1. Tidpunkt för spridning ska anpassas till sådana väder och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och
blåsigt väder med vind från bebyggelse innebär minst risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
3. Spridning får inte ske närmare än 2 meter från sjö eller annat
vattendrag.
7§
Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom område med detaljplan ska enligt 37§ förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ge in en anmälan till bygg- och
miljönämnden.
Värmepumpar
8§
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten får inte inrättas utan anmälan till bygg- och miljönämnden.
Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som
kräver tillstånd enligt 5§ eller anmälan enligt 21§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Eldning
9§
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet förvaras torrt. Pannan får eldas
med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas
anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.
Ansökan och anmälan
10 §
En ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden ska vara skriftlig och
uppfylla föreskrivna krav (25 och 46§§ förordning om miljöfarlig
verksamhet och 19 kap 5§ respektive 22 kap 1§ miljöbalken.)
Dispens
11 §
Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa
föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddspunkt inte föreligger
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Avgifter
12 §
Bygg- och miljönämnden tar ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt
enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-04-07 § 74.
Bygg- och miljönämndens beslut 2014-03-06 § 23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas.

KF
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Dnr

Ombud för Årjängs kommun vid årsstämma med
Årjängs Nät AB
Ombud för Årjängs kommun vid årsstämma med Årjängs Nät AB behöver
utses.
Yrkande
Kristina Kristiansson (S) yrkar att Daniel Schützer (S) utses till ordinarie
ombud och att Katarina Johannesson (C) utses till ersättare.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om ordförande kan utses till ordinarie ombud och
finner att ordförande utses till ordinarie ombud.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar att Annika Holmstrand (C) utses till
ersättare.
Weine Johansson (M) yrkar att Lars Gustafsson (Fp) utses till ersättare.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Annika Holmstrand
(C) utses till ersättare.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), utses till
ordinarie ombud.
2. Annika Holmstrand (C) utses till ersättare.

Expedieras till
Daniel Schutzer, Annika Holmstrand

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 101

2014-04-15

Dnr 2014/43.11

Begäran om entledigande från uppdraget som
styrgruppsmedlem i Styrgruppen – nya
högstadieskolan, Maurice Leroy (S)
Kommunstyrelsens styrgruppsmedlem, Maurice Leroy (S), begär om
entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-02-03.
Kommunstyrelsens beslut
Maurice Leroy (S) entledigas från sitt uppdrag som styrgruppsmedlem i
Styrgruppen – nya högstadieskolan.

Expedieras till
Maurice Leroy
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Dnr 2014/43.11

Val av ny styrgruppsmedlem i Styrgruppen – nya
högstadieskolan efter Maurice Leroy (S)
Maurice Leroy (S) har entledigats från sitt uppdrag som kommunstyrelsens
styrgruppsmedlem i Styrgruppen – nya högstadieskolan. Ny representant ska
utses.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-02-03.
Kommunstyrelsens beslut
Till ny styrgruppsmedlem i Styrgruppen – nya högstadieskolan intill
mandatperiodens utgång 2014 utses:
Daniel Schützer (S), Huken 701, 672 91 Årjäng

Expedieras till
Daniel Schützer, nämndsekreteraren
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Dnr 2012/174.13

Årjängs kommuns plats i Grensekomiteen
Kommunstyrelsens f d ordförande Katarina Johannesson har representerat
Årjängs kommun i Grensekomiteen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-04-07 § 76.
Kommunstyrelsens beslut
1. Katarina Johannesson (C) entledigas från uppdraget som Årjängs
kommuns representant i Grensekomiteen.
2. Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande, nomineras till ny
representant i Grensekomiteen.

Expedieras till
Katarina Johannesson, Daniel Schützer
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Dnr 2011/309.21

Översiktsplan för Årjängs kommun
Kommunarkitekten föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen arbetar med materialet till ny översiktsplan för Årjängs
kommun.
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