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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.45

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Kristina Kristiansson (S), jäv § 23
Daniel Markstedt (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD)
Mikael Olsson (M), jäv §§ 27-28
Mikael Strifors (SD)
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare, tjänstgörande § 28
Börje Liviken (M), ersättare
Johnny Brustuen (SD), ersättare, tjänstgörande § 27

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Kerstin Krogh, Verksamhetschef personal § 23
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Conny Johansson, Verksamhetschef överförmyndarnämnden § 21
Olle Eriksson, Ordf. överförmyndarnämnden § 21
Inge Digrell, Ers. överförmyndarnämnden § 21
Hans-Peter Dahlgren, VA/renhållningschef § 22

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2020-03-11

Paragrafer

19 - 33

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Anette Eriksson

Jonas Ås

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2020-04-02
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§ 19

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/60.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-04 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 200120.
2. Årjängs Bostads AB, Protokoll 200129.
3. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll 200124.
4. Nordmarkens Näringsliv, Protokoll 191209.
5. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 200210.
6. Årjängs Bostads AB, Protokoll 200214.
7. Överförmyndarenheten, Avslag på utlämnande av handling.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 20

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/60.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-04 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-02-19
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

§ 21

Besök från överförmyndarnämnden
Enhetschef Conny Johansson, ordförande Olle Eriksson och Årjängs
kommuns representant i överförmyndarnämnden Inge Digrell besöker
dagens sammanträde, för att följa upp överförmyndarnämndens arbete och
ekonomi.
De kommuner som ingår i Sydvästra Värmlands och norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd är: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål,
och Årjäng.
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn och granskning, utreda
och fatta beslut i ansökningsärenden och yttranden till tingsrätt,
samt rekrytera och utbilda gode män.
Enhetschefen rapporterar om ett mycket bra samarbete med kommunerna
och deras nämnder och redogör för framtida förändringar och utmaningar;
fler äldre i befolkningen, ändrade familjestrukturer i samhället samt allt fler
komplicerade ärenden.
Uppgiften som god man är ett grannlaga uppdrag som medför ett stort
personligt ansvar, vilket gör att det kan vara svårt att rekrytera nya personer
till uppdrag som god man.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

§ 22

Information om kommande matavfallsåtervinning
VA/renhållningschef Hans-Peter Dahlgren informerar om en ny lag om
matavfallsåtervinning som kommer att gälla från och med 1 januari 2021.
Kommunen måste förbereda det genom att göra upphandling av entreprenad,
anta en ny taxa samt köpa in och fördela särskilda sopkärl ut till allmänheten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 23

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/68.02

Fördelning av lönestrategiskt utrymme för 2020
Personalchefen har fått i uppdrag att i samråd med kommunchefens
ledningsgrupp, utarbeta förslag till lönestrategiska satsningar inför
löneöversyn 2020.
Lönesättningen i Årjängs kommun vilar på tre grunder:
Vad: Arbetets svårighetsgrad, och de krav som det ställer på medarbetaren.
Hur: Arbetstagaren personligen, d.v.s. medarbetarens arbetsinsatser, hur
arbetet utförs samt marknadsläget i omvärlden.
Mot bakgrund av den löneanalys som gjorts föreslås att kommunstyrelsens
avsatta medel för lönestrategiska satsningar fördelas till nedanstående
grupper i samband med löneöversyn 2020.
De lönestrategiska satsningarna föreslås göras på de yrkesgrupper där
kommunen i dag har svårt att säkra kompetensförsörjningen d.v.s. på
socionomer, biståndsbedömare, legitimerade lärare åk 7-9, specialpedagoger,
lärare praktiska och estetiska ämnen, lärare fritidshem samt kvalificerade
handläggare.
Dessa grupper ska prioriteras genom högre genomsnittlig löneökning än
övriga yrkesgrupper samt genom ökad differentiering utifrån prestation och
måluppfyllelse. Prioritering inom ovanstående yrkeskategorier ska bygga på
analys av lönestruktur samt bedömning av rekryteringsläge.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 28
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-02-14
Rapport, Fördelning av lönestrategiska medel samt direktiv för löneöversyn
2020 Bilaga 1 Löneanalys Årjängs kommun februari 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens avsatta medel för lönestrategiska satsningar fördelas
till socionomer, biståndsbedömare, leg ämneslärare, specialpedagoger, lärare
praktiska och estetiska ämnen, lärare fritidshem samt kvalificerade
handläggare i samband med löneöversyn 2020.
2. Direktiv för löneöversyn 2020 enligt Rapport, Fördelning av
lönestrategiska medel samt direktiv för löneöversyn 2020, antas.

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

§ 23 forts.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Personalchef
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§ 24

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/52.14

LID – Local Improvement Districts
Kommunen har att fatta beslut om medfinansiering av projektet ”LID –
Local Improvment Districts”.
För Årjängs kommun är det Nordmarkens Näringsliv som ansvarar för
ärendet. Deltagande kommuner är: Säffle, Torsby, Årjäng i Sverige och
Marker och eventuellt ytterligare norska kommuner.
Projektet ligger inom de fokusområden som beslutats om för näringslivet och
då primärt fokusområdet Samverkan men även Norgemarknaden. Genom
projektet kommer det kunna tillsättas en projektledare på 50 % som arbetar
med utveckling av våra två tätorter samt eventuellt ytterligare en ort/område.
Arbetet ska utgå från respektive orts unika behov vilket kommer vara en
inledande fas i projektet att identifiera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 19
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Projektansökan Regionalfonden ”LID – Local Improvement Districts”
Budget LID
Budsjettmodel norsk
Kommunstyrelsens beslut
1. Medfinansiering av projektet ” LID – Local Improvement Districts”,
godkänns.
2. Medel tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrateg, ekonomichef, förvaltningsekonom
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§ 25

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/35.15

Kommunal serviceplan för Årjängs kommun 2020-2023
För att jobb och tillväxt skall ske i hela landet krävs tillgång till
grundläggande service där människor verkar och bor. Platser där det är
attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista behöver ha
både kommersiell och offentlig service.
Det Regionala Serviceprogrammet 2014 - 2020 för Värmlands län har som
mål att samtliga kommuner har en aktuell serviceplan. En Serviceplan, eller
motsvarande, är en förutsättning för att Region Värmland och Länsstyrelsen
Värmland ska kunna bevilja stöd inom kommersiell service.
Kommunen har arbetet fram en Serviceplan för att uppfylla kriterierna samt
ha som stöd för den fortsatta utvecklingen inom kommunen.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22. Efter
sammanträdet har serviceplanen reviderats något då man tagit hänsyn till
vissa synpunkter, samt gjort redaktionella revideringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 20
Reviderad serviceplan 2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 4
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-09
Förslag till serviceplan Årjängs kommun
Yrkanden
Daniel Markstedt (S) yrkar på att en komplettering införs i tabell för området
Holmedal.
Kommunstyrelsens beslut
Näringslivsstrategen får i uppdrag att göra en komplettering av markering i
tabell för område ”Holmedal”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Serviceplan för Årjängs kommun 2020-2023, antas.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrategen
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§ 26

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2015/470.10

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglementerevidering
I samband med att kommunstyrelsen valde in nya ledamöter till pensionärsoch tillgänglighetsrådet inför den nya mandatperioden, fick kommunjuristen
i uppdrag att göra en översyn av reglementet inför den nya mandatperioden.
Bakgrunden till översynen var att en och samma förtroendevald hade blivit
vald som representant för både kommunstyrelsen och stöd- och
omsorgsnämnden.
Punkten 1.4.2 Sammansättning
Nedanstående text föreslås i syfte att göra valen av ledamöter till rådet
enklare. Punkten om tjänstemännens sammansättning behövde också
uppdateras då tjänstemännens titlar blivit ändrade.
Förtroendevalda
Pensionärs och tillgänglighetsrådet består av sju ledamöter. En
förtroendevald från majoriteten väljs i varje nämnd och kommunstyrelsen
utser tre ledamöter varav två ska vara från oppositionen. Ordförande i rådet
är stöd- och omsorgsnämndens representant och vice ordförande är
kommunstyrelsens representant.
Tjänstemän
Från kommunens förvaltning ingår verksamhetschef för stöd och omsorg,
kultur och fritidschef samt samhällsbyggnadschefen.
Punkten 1.5.3 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisationsmässigt placerat under
kommunstyrelsen, men i punkten 1.5.3 anges att rådet ska rapportera till
stöd- och omsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att detta ändras till
att rådet ska rapportera till kommunstyrelsen.
Punkten 1.5.4 Ansvarig tjänsteman
Socialchef ersätts av verksamhetschef för stöd och omsorg på grund av ny
titel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 21
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-15
Kommunstyrelsen 2019-02-06 § 4

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

§ 26 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente revideras i enlighet med
följande:
Punkt 1.4.2 Sammansättning får följande lydelse:
Förtroendevalda
Pensionärs och tillgänglighetsrådet består av sju ledamöter. En
förtroendevald från majoriteten väljs i varje nämnd och kommunstyrelsen
utser tre ledamöter varav två ska vara från oppositionen. Ordförande i rådet
är stöd- och omsorgsnämndens representant och vice ordförande är
kommunstyrelsens representant.
Tjänstemän
Från kommunens förvaltning ingår verksamhetschef för stöd och omsorg,
kultur och fritidschef samt samhällsbyggnadschefen.
Punkt 1.5.3 Ansvar och rapporteringsskyldighet får följande lydelse:
Pensionärs och tillgänglighetsrådet ska årligen rapportera en
sammanställning av de insatser som genomförts, samt resultatet av dessa,
och redovisa för kommunstyrelsen.
Punkt 1.5.4 Ansvarig tjänsteman får följande lydelse:
Verksamhetschef för stöd och omsorg är ansvarig tjänsteman för pensionärsoch tillgänglighetsrådet.
Beslutet skickas till
Kommunjurist, administrativ chef, verksamhetschef stöd och omsorg, kulturoch fritidschef, pensionärs- och tillgänglighetsrådet (sekreterare och
ordförande)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/55.20

Begäran om godkännande av aktualitetsprövning och
planuppdrag, översiktsplan
Enligt plan och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång
under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den
ska kunna ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd
enligt miljöbalken. Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeriktning
och intentioner när det gäller mark- och vattenanvändningen samt
bebyggelseutvecklingen för hela kommunen.
Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om
översiktsplanen i huvudsak är aktuell med hänsyn till nya anspråk och
förutsättningar. Om översiktsplanen i sin helhet eller i en betydande
omfattning bedöms som inaktuell bör en ny översiktsplaneprocess inledas,
antingen för hela kommunen eller som en fördjupning för det område där
förutsättningarna eller anspråken har förändrats.
Aktualitetsprövningen innebär en genomgång av alla delar av den
kommunala översiktsplanen (även fördjupningar och tematiska tillägg) och
har därmed innefattat den kommuntäckande Översiktsplan (ÖP)
2050 (2016), tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (2016), vindbruksplan (2010), fördjupningar av
översiksplanen för Kyrkerud-Strand (2014), Hajom (2010), Årjäng (1991),
Töcksfors (1991) och Lennartsfors (1991).
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 22
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-0122
Aktualitetsprövning av Årjängs kommuns översiktsplan (2020-01-10)
Bilaga tillhörande aktualitetsprövningen av Årjängs kommuns översiktsplan
(20-01-10)
Yrkanden
Lennart Bryntesson (MP) yrkar att text (s 14) under rubriken ’Kommunal
utveckling’ ses över: Tätorterna ska vara miljömässigt hållbara (är detta
mätbart?) samt under rubriken (s 21) ’Gång och cykelvägar’ omformulera
meningen: ”Kommunen arbetar ej aktivt för flera gång- och cykelbanor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunarkitekten får i uppdrag att revidera två punkter i förslaget inför
kommunfullmäktiges behandling, i enlighet med Lennart Bryntessons (MP)
yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

§ 27 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den sammanvägda bedömningen av aktualitetsprövningen av Årjängs
kommuns översiktsplan, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta en ny
kommuntäckande översiktsplan för Årjängs kommun. Fram till att den nya
översiktsplanen har antagits ska den nuvarande fortsätta gälla som stöd för
planeringen.
3. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att genomföra ett utökat
dialogförfarande om nya/förändrade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i
strandnära läge) för att fånga in ytterligare förfrågningar gällande nya
områden. Under tiden bevakas den statliga utredningen om en översyn av
strandskyddet.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/62.30

Projekt 14516 Industriväg, Källhultet Töcksfors
Detaljplan och projektering av en industriväg samt dagvattenlösningar på
Källhultet är nu klar. Anbud för byggande har inkommit med priser som
överstiger tillsatta medel. En översyn av kommunens investeringar har gjorts
för att eventuellt omdisponera medel men samhällsbyggnadsavdelningen inte
funnit något projekt att ta medel ifrån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 23
Samhällsbyggnadschefen och gatuchefens tjänsteskrivelse 2020-02-03
Kalkyl
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetschef Samhällsbyggnad får i uppdrag att gå ut i en ny
upphandling och se över alternativa lösningar för hantering av jord- och
grusmassor.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2020/66.01

Krisledningsplan för Årjängs kommun
Enligt lag SFS 2006:544 2 kap 1§ är kommunen ålagd att inför varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. I
kommunen kallat krisledningsplan. Från och med 2014 trädde en ny
överenskommelse i kraft mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) samt kommunerna (Sveriges kommuner och regioner). Enligt
överenskommelsen ska kommunen, inför varje ny mandatperiod ta fram ett
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, krisledningsplanen
ska utgöra en del av styrdokumentet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 25
Säkerhetsanordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-02-10
Förslag till krisledningsplan för Årjängs kommun 2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Krisledningsplan för Årjängs kommun 2019-2022, antas.
2. Krisledningsplan för Årjängs kommun antagen 2018-11-26 § 156,
upphävs.
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§ 30

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-04

KS 2020/15.01

Dnr KS 2019/81.04

Årsbokslut 2019 - kommunstyrelsen
Årsredovisning 2019 för Kommunstyrelsen visar på ett överskott på +802
tkr.
Kommunstyrelsens överskott beror främst på försäljning av skog, ej utbetalt
föreningsbidrag för solceller, projektledning för skolprojekten har gått
investeringsmedel istället för driftbudget, energibesparing, kvarvarande
medel ur Kommunstyrelsens buffert.
Kommunstyrelsen har haft stora kostnader för snöröjning och
barmarksunderhåll, arvoden för gode män inom Överförmyndarnämnden,
arvoden förtroendevalda, fastighetskostnader skolor m.m.
Kommunstyrelsen har uppnått 5 av 8 mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 26
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Årsredovisning 2019 daterad 2019-02-17
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2019- kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef, förvaltningsekonom
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Dnr KS 2016/223.00

Policy för barnkonventionen - Barnets rättigheter i
Årjängs kommun-revidering
Kommunfullmäktige beslutade 160914 att anta Policy för barnkonventionen.
Barnkonventionen var tidigare en ratificerad konvention, vilket innebar att
den inte kunde tillämpas direkt hos en myndighet eller i domstol.
Från och den 1 januari 2020 inkorporeras barnkonventionen i svensk
lagstiftning. Införandet innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av konventionen.
Utifrån detta behöver Policy för barnkonventionen i Årjängs kommun att
revideras. Revideringen består i en förändring under första stycket, där det
förtydligas att konventionen nu är lag och hur det påverkar hur den ska
beaktas i beslut som rör barn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 27
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-23
Förslag till revidering policy för barnkonventionen
Policy för barnkonventionen, nu gällande
Kommunfullmäktige beslut 2016-09-26 § 125
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslagna revideringar av Policy för barnkonventionen – Barnets rättigheter
i Årjängs kommun, antas.
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Dnr KS 2019/99.10

Medborgarförslag - Hund i vården
Ett medborgarförslag har inkommit gällande hund i vården. Förslagsställaren
arbetar som undersköterska i hemtjänsten och påtalar att hon tror livskvalitén
skulle öka hos många brukare om de fick möjlighet att möta hundar.
Ytterligare information eller förslag på hur det skulle kunna se ut framgår ej
av medborgarförslaget.
Frågan har diskuterats med berörda områdeschefer, socialt ansvarig
samordnare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Verksamheten ser positivt på möjligheten till hund i vården. De faktorer man
har att förhålla oss till är dock följande;
Om hundar används är det viktigt att det sker enligt verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete. Det innebär b.la. att en riskanalys görs, att
förebyggande åtgärder vidtas och följs upp samt att det finns etablerade
rutiner för att använda hundar (socialstyrelsens föreskrifter) Allergier hos
brukare och medarbetare, Försäkringar, Transporter.
Bedömningen är att ingen verksamhet idag har dessa etablerade rutiner och
arbetssätt att arbeta efter. Hund i vården lämpar sig bäst på boende, och
dessa bedriver kommunen på entreprenad. Ingen brukare har heller
efterfrågat insatsen. I de fall det skulle bli aktuellt ställer sig verksamheten
positiv till att en förfrågan ställs till ansvarig chef för fortsatt hantering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 29
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-10-16 § 87
Verksamhetschef stöd- och omsorgs yttrande 2019-08-15
Medborgarförslag 2019-02-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Verksamheten stöd- och omsorg ställer sig positiv till en sådan insats som
hund i vården. Det finns idag ingen brukare som efterfrågat insatsen, men
om behovet uppstår hanteras frågan av ansvarig chef enligt rutin.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 33

Kurs och konferens
Inbjudan till utbildning för förtroendevalda ’En utbildning i internkontroll’
den 30 mars kl 17.30 har sänts ut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ledamöter tar del av informationen.
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