KOMMUNSTYRELSEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 15 december 2014 kl. 17:00-17:20
S*rneskolan

Beslutande

Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Nielas Persson (S)
Alf Larsson (C)
Anna Nyström Melin (C)
Inger Lm·en (FP)
Mikael Persson (M)
Hans Forsbäck (M)
Hans Lindberg (V)
Håkan Höglund (SD)

övriga deltagare

Johanna Lundkvist, kommunsekreterare
Jon Wiggh, planarkitekt
Thomas S*rndorff, kommunchef

Justerare

Mikael Persson

Tid för justering

2014-12-15

Paragrafer
sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag .
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§ 201 Planprogram för Herrgårdsdammen
Dnr KST 2014/555

Sammanfattning av ärendet
Ärendet: Efter programsamråd sommaren 2014 har 20 skriftliga yttranden kommit in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till samrådsredogörelsen där dessa
yttranden besvaras samt att godkänna det bearbetade programmet för att överlämnas
till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för beslut.
Bakgrund: I augusti 2013 tog kommunstyrelsens samhällsutskott beslut om att ett
planprogram för området omkring Herrgårdsdammen skulle arbetas fram. Ett
program upprättas i ett tidigt skede av planeringsprocessen för att ge riktlinjer för
kommande detaljplanering och på en övergripande nivå slå fast områdets
markanvändning.
Under sommaren 2014 har ett förslag till program varit föremål för samråd där alla
haft möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vid samrådstidens slut hade 20
skriftliga yttranden kommit in till kommunen.
Allmänhet och företagare har visat stort intresse för programarbetet och många
synpunkter har inkommit. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01 tillsattes
en arbetsgrupp med politiker och ~änstemän att arbeta vidare med projektet.
En samrådsredogörelse där alla yttranden besvaras har nu arbetats fram. Vidare har ett
bearbetat förslag till program upprättats. Dessa kan nu överlämnas till arbetsgrupp
och kommunstyrelse för fortsatt handläggning.
Tidigare beslut
Beslut 2013-08-19, i kommunstyrelsens samhällsutskott om att upprätta planprogram.
Ordförandebeslut 2014-06-03 för miljö-, bygg- och räddningsnämnden om att
godkänna programförslaget för samråd samt att godkänna behovsbedömning.
Beslut 2014-12-01, i kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta vidare med
projektet.
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Handlingar i ärendet
Handlingar i ärendet finns tillgängliga i planrurnmet, plan 2 i kommunhuset i Torsby
samt på kommunens webbplats torsby.se/herrgardsdammen.
Samrådsredogörelse 2014-12-03
Förslag till program 2014-12-03
Tjänsteskrivelse av Jon Wiggh 2014-12-03

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
l.

Samrådsredogörelsen för planprogram 2014-12-03 Herrgårdsdammen
godkänns.

2.

Program för Herrgårdsdammen, 2014-12-03 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet skickas till
Jon Wiggh
Torbjörn Almroth
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

