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§65

Val av justerare, protokollets justering
Beslut
Kommunstyrelsen utser Jan Spånberg (c) och Kenneth Upphagen (sd) att justera
dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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§66

Dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen för dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ordningen på dagordningen anpassas för att föredragande ska kunna närvara.

Utdragsbestyrkande
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§6

7

AK KS 2017/00696-5

Revidering av riktlinjer gällande tillämpning och
handläggning för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
for livsföring i övrigt
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de reviderade riktlinjerna gällande tillämpning och
handläggning för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller revidering av individ- och familjeomsorgens riktlinjer gällande
tillämpning och handläggning för försörjningsstöd och ekonomislct bistånd för
livsföring i övrigt.
Riktlinjerna reviderades senast 2017.
Beslutsunderlag
"Riktlinjer gällande tillämpning och handläggning för försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt".
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner
de reviderade riktlinjerna gällande tillämpning och handläggning för försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt.
Sändlista
Enhetschef individ- och familjeomsorgen
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§68

AK KS 2019/00321-3

Riktlinjer för att undvika avhysningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta "Riktlinjer för att undvika avhysningar".
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett stort ansvar för att förebygga och avhjälpa hemlöshet. En av
hörnstenarna i socialtjänstlagen är principen om kommunens yttersta ansvar för att
den enskilde personen får det stöd och den hjälp som den behöver. Arbetet mot
hemlöshet ska präglas av att varje individ ska erbjudas hjälp och stöd för att undvika
att avhysning verkställs.
Individ- och familjeomsorgen har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer för att undvika
avhysningar.
Beslutsunderlag
"Riktlinjer för att undvika avhysningar".
"Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar" (2017) från
Socialstyrelsen.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att
anta "Riktlinjer för att undvika avhysningar".
Sändlista
Enhetschef individ- och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande
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§69

AK KS 2019/00309-2

Patientsäkerhetsberättelse 2018 för vård- och
omsorgsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsförvaltningens
patientsäkerhetsberättelse för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef/MAS Maria Särnblad har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse
för 2018 för vård- och omsorgsförvaltningen som nu överlämnas för godkännande.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2018 för vård- och omsorgsförvaltningen.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner
vård- och omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2018.
Sändlista
Verksamhetschef/MAS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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AK KS 2017/00420-11

§70

Äldreomsorgsplan 2019-2030
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar
"Äldreomsorgsplan 2019-2030" för Älvdalens kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en äldreomsorgsplan för
åren 2019-2030.
Utvecklingen av äldreomsorgen i Älvdalens kommun är en av framtidens stora
utmaningar och en av de politiskt viktigaste frågorna. Därför behövs en långsiktig och
hållbar plan för äldreomsorgen som årligen utvärderas och uppdateras.
Älvdalens kommun står inför en framtid med en befolkning som blir allt äldre och
antalet personer som kommer att vara i behov av vård och omsorg kommer att öka. Att
åldras behöver i sig inte betyda funktionsnedsättning, en 75-åring har i dag bättre
funktionsförmåga än för 30 år sedan, men kommunen måste ändå rusta för att en
större andel av befolloiingen är mycket gamla personer. De utgör några av samhällets
mest sköra och behövande individer. Att säkerställa en god, värdig och för individen
anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av kommunens allra viktigaste
uppgifter.
Äldreomsorgsplanen är framtagen i en process under åren 2017-2018. Deltagare i
processen har bland andra varit enhetscheferna inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Ekonomienheten har bidragit med de statistiska underlagen och prognoserna.
Representanter från PRO och SPF via Samverkansråd för pensionärer och
funktionsnedsatta har varit aktivt delaktiga i en referensgrupp. Även Samverkansråd
för ungdomsfrågor har varit remissinstans.
Beslutsunderlag
"Äldreomsorgsplan 2019-2030" med bilagan "Handlingsplan för Digitalisering inom
vård, omsorg och socialtjänst 2018-2020".
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar "Äldreomsorgsplan 2019-2030" för Älvdalens kommun.
Sändlista
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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AK KS 2019/00424-1

§72

Budgetuppföljning februari
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningarna att ta till sig och arbeta utifrån de
ekonomiska styrdokument som kommunen antagit. I synnerhet Riktlinjer för
ekonomistyrning.
Sammanfattning av ärendet
Aktuell prognos för 2019 redovisas.
Prognosen visar på ett resultat på -3,2 miljoner för kommunen.
Kommunstyrelsen påpekar allvaret i det ekonomiska läget och uppmanar
förvaltningarna att arbeta utifrån de ekonomiska styrdokument som kommunen har
antagit. I synnerhet Riktlinjer för ekonomistyrning i Älvdalens kommun som
fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 88.
Riktlinjer anger bland annat att förvaltningscheferna förväntas:
•
•

Omprioritera och åtgärda eventuella underskott som uppstår eller om tilldelad
budget är otillräcklig i förhållande till förvaltningens ambitioner
Vid behov rapportera till kommunstyrelsen om eventuella budgetavvikelser och
vidta åtgärder

Vidare önskar kommunstyrelsen tydligare underlag till förvaltningarnas prognoser.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning februari
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen
Sändlista
Förvaltningschefer

Utdragsbestyrkande
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74

AK KS 2019/00363-1

Kommunplan 2020-2022, Planeringsförutsättningar
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av planeringsförutsättningar för Kommunplan 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
Planeringsförutsättningar 2020-2022 behandlas i kommunstyrelsen i mars. Detta i
enlighet med årshjul för planering- och uppföljning.
Beslutsunderlag
Kommunplan 2020-2022, Planeringsförutsättningar, daterad 2019-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av planeringsförutsättningar för Kommunplan 2020-2022.
Sändlista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§75

AK KS 2019/00179-1

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar de
reviderade riktlinjerna för inköp och upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i december 2017 nya riktlinjer för inköp och upphandling.
Det har nu gjorts en revidering av dessa riktlinjer utifrån ett förslag från Mora
kommuns inköpscentral.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande "Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling", daterat
2019-01-24.
"Riktlinjer för Älvdalens kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet (reviderad
KF 2019-xx-xx)" av ekonomichef Jonas Källman, daterade 2019-01-24.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för inköp och upphandling.
Sändlista
Förvaltningschefer
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§76

Budget för sponsring för 2019
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer budgeten för sponsring för 2019 till 150 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa budget för sponsring 2019.
Allmänna utskottet har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Allmänna utskottet § 24/2019
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen fastställer budgeten
för sponsring för 2019 till 150 000 kronor.
Sändlista
Ekonomienheten

Justerandes signati
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AK KS 2019/00085-1

§77

Ansökan om verksamhetsbidrag, BRIS region mitt
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar BRIS region mitt ett verksamhetsbidrag på 5 000 kronor för
2019.
Sammanfattning av ärendet
BRIS (Barnens rätt i samhället), region mitt, har ansökt om ett verksamhetsbidrag på
14 000 kronor från Älvdalens kommun för 2019.
Beslutsunderlag
"Ansökan om verksamhetsbidrag, Bris region Mitt" daterad 2018-08-14 d bilagorna
Bris långsiktiga plan för 2017-2021, budget för 2018 och prognos för 2019, Bris
årsberättelse för 2017 inldusive årsredovisning, revisionsberättelse för 2017,
alkoholpolicy och Bris effektrapport för 2017.
m e

Föreningsstödsansökan till Älvdalens kommun.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beviljar Bris region
mitt ett verksamhetsbidrag på 5 000 kronor för 2019.
Sändlista
BRIS region Mitt
Enhetschef kultur och fritid

Justerandes signatur'

Utdragsbestyrkande
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§78

Festveckan i Särna, ansökan om arrangemangsstöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Särna Turistförening ett arrangemangsstöd på 10 o o o
kronor till Festveckan i Särna 2019.
Sammanfattning av ärendet
Särna Turistförening har ansökt om ett arrangemangsstöd för Festveckan i Särna vecka
29, 2019. Den kommer nu att arrangeras för 37:e året och turistföreningen samarbetar
med 15 föreningar, företag och Svenska kyrkan.
Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd från Särna Turistförening, daterad 2018-09-27.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beviljar ett
arrangemangsstöd på 10 000 kronor till Festveckan i Särna 2019.
Sändlista
Särna turistförening

Justerandes signatur 7

7
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§ 79

AK KS 2018/01887-2

Dalarnas Folkrörelsearkiv ansökan om verksamhetsbidrag
för 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Dalarnas Folkrörelsearkiv ett verksamhetsbidrag
på 8 000 kr för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Dalarnas Folkrörelsearkiv ansöker om verksamhetsbidrag för 2019. För år 2018
beviljades 8 700 kr och för 2019 ansöker de om 8 000 kr. Beloppet relateras till antalet
deponerade arkiv från respektive kommun. Älvdalen har 92 stycken deponerade arkiv
som motsvarar 2,5 procent av det totala antalet arldv.
Ekonomichef Jonas Källman har på uppdrag från allmänna utskottet utrett hur mycket
det skulle kosta att hämta hem dessa 92 arkiv samt vad som skulle krävas av
kommunen om den övertar vården av arldven.
För att ta över vården av arkiven behöver varje enskild förening som deponerat arldv
besluta att ta ut dem. En uthämtningsavgift per arldv om ca 1 000 kr per kommer att
debiteras. Totalt 92 000 kr för de arldv som finns deponerade från organisationer och
föreningar i kommunen. Vidare kommer det krävas att arkiven tillgängliggörs för
allmänheten.
Beslutsunderlag
Ansökan från Dalarnas Folkrörelsearkiv, daterad 2018-10-02
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja
Dalarnas Folkrörelsearkiv ett verksamhetsbidrag på 8 000 kr för 2019.
Sändlista
Dalarnas folkrörelsearkiv

Justerandes signatur
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§ 8o

AK KS 2018/02258-4

Informationssäkerhetspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till policy för informationssäkerhet och dataskydd.
Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) publicerade 2015 en rapport om
kommunernas brister i informationssäkerhet. Under 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att förbättra kommunernas informationssäkerhetsarbete.
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information
förvanskas, förstörs eller kommer i orätta händer och för att information ska vara
tillgänglig och spårbar när den behövs. Information kan ses som en av verksamhetens
viktigaste tillgångar.
En gemensam informationssäkerhetspolicy har tagits fram för att tydliggöra respektive
kommunfullmäktiges viljeinriktning och målsättning inom området. Policyn ska styra
arbetet och ska kompletteras med särskilda instruktioner, rutiner och regler som ger
verksamheterna förutsättningar och stöd i arbetet. Genom att systematiskt arbeta med
informationssäkerhet och tillämpa rätt skydd beroende på information, kan
kommunerna möta de behov och förväntningar som medborgare och företag ställer.
Policyn har utformats enligt gällande internationella standarder inom informationssäkerhet (IS027000-serien). För att etablera det systematiska arbetet i kommunerna
kommer MSB:s metodstöd användas.
Den övergripande målsättningen är att upprätthålla en väl awägd, kostnadseffektiv
informationssäkerhet utifrån rättsliga krav, verksamhetsbehov och medborgares behov
och förväntningar. Att bibehålla medborgare och företagens tillit och förtroende är en
förutsättning för att lyckas med kommunernas digitaliseringsarbete.
Beslutsunderlag
Policy för informationssäkerhet och dataskydd.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet upphäver sitt tidigare beslut § 8/2019.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till policy för informationssäkerhet och dataskydd.
Sändlista
Mora kommun
Orsa kommun
Informationssäkerhetssamordnare Mora, Orsa, Älvdalen kommuner.

Justerandes s i g n a t u r / /

Utdragsbestyrkande
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AK KS 2018/02367-2

§8l

Samverkansöverenskommelse mellan Älvdalens kommun
och Lokalpolisområde 2019-2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna samverkansöverenskommelsen mellan Älvdalens kommun och
Lokalpolisområde Mora.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunplan år 2018 - 2020 beslutat om ett antal
strategiska mål för planperioden. Ett av dessa är att Älvdalens kommun ska vara en
omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Vi skapar en
positiv samtalston och ett öppet samverkans klimat genom en aktiv medborgardialog.
För att minska brottslighet och öka tryggheten behövs ett effektivt brottsförebyggande
arbete. En förutsättning för ett effektivt och långsiktigt brottsförebyggande arbete är att
berörda lokala aktörer kan utveckla fungerande samarbetsformer. Inte minst gäller
detta kommun och polis.
Samverkansöverenskommelsen bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Genom
insamling av uppgifter från lokala aktörer är det möjligt att få en gemensam lägesbild
över de sociala risker som finns i kommunen. Syftet är att i ett tidigt skede synliggöra
signaler och händelser inom kommunen kopplade mot sociala risker, till exempel
ordningsstörningar, rasism, extremism, alkohol, droger och andra situationer som rör
den allmänna tryggheten. Arbetet redovisas och följs upp i det lokala
brottsförebygganderådet (BRÅ). Ordförande i BRÅ är kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse mellan Älvdalens kommun och Lokalpolisområde Mora.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna samverkansöverenskommelsen mellan Älvdalens kommun och
Lokalpolisområde Mora.
Sändlista
Kommundirektör
Folkhälsostrateg
Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Justerandes s i g n a t u r ^ /
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§ 82

AK KS 2019/00203-2

Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisning
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för
exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
I kommunens norra delar pågår en omfattande exploatering och ytterligare
byggnationer planeras. Detta är något som kan medföra stora kostnader för kommunen
i form av utbyggnad av allmänt VA-nät, fibernät, gator och vägar m.m.
Kommunen riskerar att hamna i en situation där man tvingas säga nej till exploatörer
p.g.a. att man inte har de ekonomiska resurser som krävs. För att undvika detta kan
man använda sig av exploateringsavtal.
I I kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) definieras exploateringsavtal som ett avtal
som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.
För att ingå exploateringsavtal måste kommunen ta fram riktlinjer för detta och
förankra dem politiskt.
Även i de fall där kommunen inte är huvudman för gator och allmänna platser tecknas
vanligen exploateringsavtal för att säkerställa att vägar och allmänna platser blir
utbyggda i enlighet med planen.
Bestämmelserna om vad riktlinjer och exploateringsavtal får innehålla finns i 6 kapitlet
39 - 42 §§ PBL.
På kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammar kommundirektör Stefan Linde
att samhällsutvecldingsförvaltningen kommer slås ihop med intern
serviceförvaltningen. I och med sammanslagningen av de två förvaltningarna är det
lämpligare att uppdraget att ta fram riktlinjer för exploateringsavtal uppdras till
kommundirektören.
Yrkanden
Jan Spånberg (c) bifaller kommundirektörens rekommendation att uppdraget att ta
fram riktlinjer för exploateringsavtal hamnar hos kommundirektören istället för
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - ORSA-Riktlinjer för exploateringsavtal
Bilaga 2 - MORA-Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsufrecklingsförvaltningen att ta fram riktlinjer
för exploateringsavta
Justerandes signatur f /
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Sändlista
Markingenjör
Planarkitekt
Chef Samhällsenheten
kommundirektör
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AK KS 2019/00134-1

§83

Väglagen och kommunala vägar - delegation, riktlinjer och
policy
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att samla lagar, regler och riktlinjer,
för åtgärder rörande kommunala vägar, i en kommunal policy.
Sammanfattning av ärendet
I Älvdalens kommun finns ungefär 8,5 mil kommunal väg där kommunen är
väghållare. Majoriteten finns i centralorten Älvdalen och de två större tätorterna Särna
och Idre. Med väghållning kommer ansvar som exempelvis underhåll, reparationer,
renhållning och snöröjning.
I väglagens fjärde paragraf står att läsa:
"Väghållning omfattar byggande och drift av väg. Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn
tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd,
naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas. Lag (1998:803)."
Väglagen gäller för allmänna vägar. I detaljplan finns benämningen "lokalgata" och
dessa är inte allmänna vägar, då är det istället Plan- och bygglagen som styr.
I kommunen är de flesta detaljplaner äldre och saknar därför benämningen "lokalgata".
Detta göra att de flesta gator ändå är att betrakta som allmänna vägar.
Vill någon anlägga en väganslutning, tillfällig utfart eller vidta annan åtgärd inom
vägområdet till en allmän väg, så kräver detta ett tillstånd från väghållaren.
För att uppnå syftet i väglagens fjärde paragraf, bör dylika ärenden bedömas med en
helhetssyn. Det bör även eftersträvas konsekventa beslut enligt
likabehandlingsprincipen.
En policy som behandlar lagar, regler och riktlinjer torde förbättra förutsättningarna
för en sådan bedömning.
På kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammar kommundirektör Stefan Linde
att samhällsutvecklingsförvaltningen kommer slås ihop med intern
serviceförvaltningen. I och med sammanslagningen av de två förvaltningarna är det
lämpligare att uppdraget att samla lagar, regler och riktlinjer, för åtgärder rörande
kommunala vägar, i en kommunal policy uppdras till kommundirektören.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation - Problem med utfarter, odaterad

Justerandes
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Förslag till beslut
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsutvecldingsförvaltningen att samla lagar, regler
och riktlinjer, för åtgärder rörande kommunala vägar, i en kommunal policy.
Sändlista
Trafikplanerare
Gatuingenjör
Planarkitekt
Enhetschef Samhällsenheten
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AK KS 2018/02197-7

§84

Tillägg till delegationsordning, schakttillstånd
Beslut
Ärendetyp
Beslut om
schakttillstånd

Regelverk
Anvisningar för
grävning i allmän
mark (antagna av
kommunstyrelsen
§ 118/2018)

Lagrum

Delegat
Gatuingenjör

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2018-04-24 § 118 anvisningar för grävning i allmän mark.
Anvisningarna innebär bland annat att återställning av grävning i allmän mark
genomförs på ett önskvärt sätt för kommunen så att inga skador/sättningar
uppkommer efter avslutat arbete.
Entreprenörer måste idag söka om schakttillstånd för att få tillåtelse att gräva i allmän
mark. För att effektivisera handläggningen av tillståndsprocessen så föreslås att
beslutanderätt om schakttillstånd delegeras till kommunens gatuingenjör.
Beslutsunderlag
Anvisningar för grävning i allmän mark, antagna av kommunstyrelsen § 118/2018.
Förslag till beslut
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Ärendetyp
Beslut om
schakttillstånd

Regelverk
Anvisningar för
grävning i allmän
mark (antagna av
kommunstyrelsen
§ 118/2018)

Lagrum

Delegat
Gatuingenjör

Sändlista
Gatuingenjör

Justerandes s i g n a t u f /
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§85

AK KS 2019/00144-2

Yttrande avseende förslag till översiktsplan för Orsa
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
L Att lämna remissvar enligt Förslag till yttrande.
2. Att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna och avge
remissvaret för kommunens räkning.
Sammanfattning av ärendet
Älvdalens kommun har på remiss mottagit förslag till översiktsplan för Orsa kommun.
Planavdelningen har gått igenom förslaget och konstaterar att Älvdalens kommun inte
berörs i någon större utsträcloiing varför kommunen inte har något att erinra.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, dnr AK KS 2019/00144-3
Remiss gällande Orsa kommuns översiktsplan, daterad 2019-01-15
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Att lämna remissvar enligt Förslag till yttrande.
2. Att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna och avge
remissvaret för kommunens räkning.
Sändlista
Planarkitekt

Justerandes signafur
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AK KS 2018/01819-4

§86

Ansökan om vägnamn, Idre Fjäll
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna vägnamn.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsenheten har tillsammans med Idre Fjäll arbetat fram ett förslag till en
ansökan om vägnamn på Idre Fjäll. Vägnamnen som föreslås har anknytning till
anläggningen samt omgivningen.
Förslag på vägnamn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpinvägen
Askevägen
Dalsslingan
Dähliehöjden
Dählievägen
Fjällterassen
Fjällvägen
Friluftsvägen
Gammelvägen
Hyllan
Idre Fjäll vägen
Inga-Lills väg
Ingemars väg
Nordvägen
Ostvägen
Pernillas väg
Skogsslingan
Snövägen
Stadionvägen
Söderhöjden
Västvägen

Föreslagna vägnamn finns inte inom postnummer-området sedan tidigare.
Jäv
Kjell Tenn (c) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Egardt (s) träder in som ordförande vid
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Karta med vägnamn, odaterad
Lista över vägnamn, odaterad

Justerandes signati
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Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna vägnamn.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Idre Fjäll/

^

. /
Justerandes signatur

/
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§ 87

AK KS 2018/02101-2

Ansökan om planbesked
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Att förslag till planbesked godkänns och därmed ansökan beviljas.
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar
föreligger.
3. Att debitering för planarbetet skall ske enligt antagen plantaxa. Planavtal skall
upprättas innan arbete påbörjas.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Idre Fjäll ansöker om planbesked i syfte att ta fram områdesbestämmelser
och detaljplan över Idre Flygplats. Ändamålet är att säkra området inom och kring
flygplatsen inför en efterföljande tillståndsprocess för att utveclda flygplatsen. Området
är inte planlagt idag.
Syftet med områdesbestämmelser är att säkra flygplatsens influensområde medan
detaljplanen ämnar möjliggöra utveckling av flygplatsen, detta genom skapande av
kvartersmark och byggrätt för flygfält och terminalbyggnader. Detaljplanen syftar även
till att möjliggöra ca 10 tomter med byggrätt för bostäder och mindre tillhörande
hangarer (så kallad air park). Detaljplanen kommer även att utreda nytt läge för
länsväg 1058, detta för att möjliggöra en ny dragning genom skapandet avvägreservat.
Trafikverket är en stående samrådspart när planläggning sker i anslutning till deras
vägnät.
Översiktsplanen pekar ut området som flygplats och ställer sig positiv till utveckling av
densamma.
Tidigt samråd med Älvdalens Vatten och Avfall AB har skett. Deras yttrande säger att i
arbetet med områdesbestämmelser ska hänsyn tas till framtida vattentäkt och denna
vattentäkt ska säkras. Detta hanteras i framtagandet av handlingar och under samråd.
Även tidigt samråd med räddningstjänsten har skett. Räddningstjänsten understryker
att tillgången till brandvatten ska säkerhetsställas.
Jäv
Kjell Tenn (c) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Egardt (s) träder in som ordförande vid
handläggningen av ärendet.
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Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-11-08
Yttrande från ÄVA AB, inkom 2019-01-11
Förtydligande från ÄVA AB, inkom 2019-02-04
Yttrande från räddningstjänsten, inkom 2019-01-16
Planavdelningens bedömning av nuläget, upprättat februari 2019
Förslag till planbesked, upprättat februari 2019

Förslag till beslut
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Att förslag till planbesked godkänns och därmed ansökan beviljas.
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar
föreligger.
3. Att debitering för planarbetet skall ske enligt antagen plantaxa. Planavtal skall
upprättas innan arbete påbörjas.
Sändlista
Planarkitekt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28(51)

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2019-03-12
Dokument nr: AK KS 2019/00034-10

§89

AK KS 2018/01989-9

Strandskyddsdispens för infrastruktur (avloppsledning och
elkabel) till fritidshusområdet Fjätervålen
Idre 80:1, Storbo 1:17, Heden 73:2, Lillfjäten 1:30
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av avloppsledning
och elkabel, enligt översilaskarta daterad 2018-10-23 ges med stöd av 7 kap. 18
c § punkt 5 miljöbalken.
2. Endast den yta som redovisas i översiktskartan daterad 2018-10-23 och
arbetsområdet som redogörs för i beskrivning och foton av vattnens närmiljö
daterad 2018-10-23 får tas i anspråk för åtgärden.
3. Följ ande villkor ska uppfyllas:
a. Länsstyrelsens beslut fattat 2018-12-04 i ärende om vattenverksamhet
med dnr: 535-12586-2018 ska beaktas.
b. Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt miljöbalken 12 kap. 6 §
fattat 2018-12-06 med dnr:525-i2548-20i8 ska beaktas.
4. Avgiften för strandskyddsdispens är 10 920 kronor enligt fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Faktura översändes separat.
Redovisning av bestämmelser
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl.

i

;

Justerandes signatur
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7 kap 18 c § miljöbalken:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 16 kap 2 § miljöbalken får dispens förenas med villkor.
Motiv till beslut
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap 18 c § punkt 5, eftersom ansökan avser en åtgärd av angeläget allmänt intresse.
Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentligt förändra
livsvillkoren för djur eller växtarter i området.
Upplysningar
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs rådighet över marken/vattnet, det
vill säga tillstånd från fastighetsägaren.
Sammanfattning av ärendet
Serneke Fastighetsstyrning AB söker dispens för nedläggning av avloppsledning samt
elkabel från Gränjesåsvallen till Fjätervålen. Av ansökan framgår att berörd sträcka är
ca 12 lon lång och går till största delen i befintlig kraftledningsgata.
Vidare framgår av ansökan att det är sex vattendrag som berörs utmed sträckan.
Naturvärdesinventering har utförts utmed sträckan.
Sökanden har anmält vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
Sökanden har anmält om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen.
Jäv
Kjell Tenn (c) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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Ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Egardt (s) träder in som ordförande vid
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-10-23
Översiktskarta, inkom 2018-10-23
Beskrivning och foton av vattnens närmiljö, inkom 2018-10-23
Länsstyrelsens beslut fattat 2018-12-04 i ärende om vattenverksamhet med
dnr: 535-12586-2018
Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt miljöbalken 12 kap. 6 § fattat 2018-12-06
Med dnr:525-i2548-20i8
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning avloppsledning och
elkabel, enligt översiktskarta daterad 2018-10-23 ges med stöd av 7 kap. 18 c §
punkt 5 miljöbalken.
2. Endast den yta som redovisas i översilaskartan daterad 2018-10-23 och
arbetsområdet som redogörs för i beslaivning och foton av vattnens närmiljö
daterad 2018-10-23 får tas i anspråk för åtgärden.
3. Följande villkor ska uppfyllas:
a. Länsstyrelsens beslut fattat 2018-12-04 i ärende om vattenverksamhet
med dnr: 535-12586-2018 ska beaktas.
b. Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt miljöbalken 12 kap. 6 §
fattat 2018-12-06 med dnr:525-i2548-20i8 ska beaktas.
4. Avgiften för strandskyddsdispens är 10 920 kronor enligt fastställd taxa av
kommunfallmäktige. Faktura översändes separat.
Sändlista
Sökande
Länsstyrelsen Dalarnas Län

£>
Justerandes sigffatur
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§ 90

AK KS 2019/00147-1

Val av skolchef att biträda huvudmannen enligt skollagen
Beslut
Kommunstyrelsen utser förvaltningschefen för barn- och utbildning att biträda
huvudmannen som skolchef enligt skollagens 2 kap. 8a §.
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen (kommunstyrelsen) ansvarar för att skolverksamheten bedrivs enligt
bestämmelser i skollagen och andra författningar så som arbetsmiljölagen och
diskrimineringslagen. Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8a §) ska
huvudmannen utse en skolchef som ska hjälpa huvudmannen att se till att alla regler
efterlevs.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till kraven i befattningarna,
ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheten. Går inte det
ska skolchefen informera huvudmannen, som alltid har det yttersta ansvaret.
Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018.
Beslutsunderlag
Information från Skolverket om lagändring 2018-07-01, daterat 2019-01-18.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen utser förvaltningschefen för barn- och utbildning att biträda
huvudmannen som skolchef enligt skollagens 2 kap. 8a §.
Sändlista
Förvaltningschef barn- och utbildning
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§ 91

AK KS 2019/00185-1

Simundervisning för elever i Idre
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande om simundervisning för elever vid Strandskolan i
Idre:
1. Under vårterminen 2019 sker simundervisningen i Särna simhall i mån av
lediga tider där och enligt överenskommelse med enheten kultur och fritid.
2. Från och med höstterminen 2019 sker simundervisningen i Särna simhall
under simveckor förlagda på höstterminen.
3. Därefter ska en utvärdering ske gällande ekonomin före 2020.
Sammanfattning av ärendet
Älvdalens kommun har sagt upp hyresavtalet för Idre simhall med sista kontralctsdag
2018-12-31. Det medför att Strandskolan i Idre från och med vårterminen 2019 inte
längre kan bedriva sin simundervisning där. Förvaltningen har därför tagit fram ett
förslag på hur man ska lösa simundervisningen för eleverna i Idre framöver.
Yrkanden
Jan Spånberg (c) yrkar att
•

•

punkten 2 i barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut ändras till:
Från och med höstterminen 201g sker simundervisningen i Särna simhall
under simveckor förlagda på höstterminen.
Att en tredje punkt läggs till i beslutet:
Därefter ska en utvärdering ske gällande ekonomin före 2020.

Beslutsgång
Ordförande Kjell Tenn (c) ställer proposition på Jan Spånbergs (c) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens skrivelse om simundervisning Strandskolan Idre, daterat 201902-08.
Redovisning av simkunnighet för Älvdalens skolelever åk 3 och 6, vårterminen 2018,
odaterat.
Information om simning i skolan, daterat 2017-10-11.
Planerad undervisning Rot och Älvdalen läsåret 2018/19, odaterat.
Handlingsplan för sim- och livräddningsundervisningen, odaterat.
Trafikplanerarens utredning om badresor för elever i Idre, daterat 2018-01-18.
Prislista för extra badbussar Idre-Särna (Eriksson buss), odaterat.
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar följande om simundervisning för elever vid Strandskolan i
Idre:
1. Under vårterminen 2019 sker simundervisningen i Särna simhall i mån av
lediga tider där och enligt överenskommelse med enheten kultur och fritid.
2. Från och med höstterminen 2019 sker simundervisningen i Särna simhall
under simveckor förlagda på höstterminen och vårterminen.
Sändlista
Förvaltningschef barn- och utbildning
Rektor Idre
Enhetschef kultur och fritid
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§92

AK KS 2019/00186-3

Systematiskt kvalitetsarbete: resultatanalys höstterminen
2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ta del av förvaltningens analyser av resultaten för höstterminen 2018.
2. Anta barn- och utbildningsutskottets förslag på huvudmannens analys.
Sammanfattning av ärendet
Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers
utveckling och lärande. En viktig fas i skolans systematiska kvalitetsarbete är att följa
upp resultat och måluppfyllelse. Genom att analysera resultaten får man fram en
nulägesbeslcrivning att utgå ifrån i förbättringsarbetet.
Enligt skollagen ska kvalitetsarbetet bedrivas både på huvudmannanivå och på varje
förskole- och skolenhet. Förvaltningen har tagit fram betygsstatistik för höstterminen
2018 och låtit enheterna, förstelärare och ledningsgruppen analysera den. Nästa steg är
att analysen sker på huvudmannanivå, det vill säga av kommunstyrelsen. Som
beredande organ under kommunstyrelsen tar barn- och utbildningsutskottet fram ett
förslag på huvudmannens analys för behandling i kommunstyrelsen.
På barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2019-02-21 går utskottet igenom
underlaget som förvaltningen tagit fram och gör sin egen analys av resultaten.
Elevhälsochef Maria Johnsson antecknar utskottets analys i en mall för resultatanalys.
Utskottet läser igenom analysen och bekräftar att den är klar att skickas vidare till
kommunstyrelsen.
Huvudmannens (kommunstyrelsens) beslut om och uppgifter inom det systematiska
kvalitetsarbetet kan inte delegeras, eftersom kommunallagen (6 kap. 38 §) förbjuder
delegering av ärenden som avser verksamhetens kvalitet.
Beslutsunderlag
Ledningsgruppens analys av betygsresultat höstterminen 2018, odaterat.
Allmän analys årskurs 1-5 för 2018, odaterat.
Förstelärarnas analys, daterat 2018-11-27.
Betygsstatistik allmän för 2018, odaterat.
Underlag för jämförelse med omgivande kommuner - Skolverkets analys, odaterat.
Underlag för jämförelse med omgivande kommuner - Skolverkets analys över tid,
odaterat.
Resultat omdömen grundskola årskurs 1-5 för 2015-2017, odaterat.
Kommunövergripande sammanställning av antal elever med särskilda behov, odaterat.
Kommunövergripande sammanställning årskurs 9 för 2010-2015, odaterat.
Mall för analysarbetet, odaterat.
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ta del av förvaltningens analyser av resultaten för höstterminen 2018.
2. Anta barn- och utbildningsutskottets förslag på huvudmannens analys.
Sändlista
Förvaltningschef barn- och utbildning
Elevhälsochef
Rektorer
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§93

AK KS 2019/00311-1

Byte av vägnamn i Floåsen, Jakobs väg
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner bytet av vägnamn från "Jakobs väg" till "Grövel-Jakobs
väg".
Sammanfattning av ärendet
2019-01-30 upptäcktes det att "Jakobs väg" finns både på Idre och i Floåsen. Detta
medför problem då båda orterna har samma postnummer. På Idre är redan en vägskylt
uppsatt, men inte i Floåsen. Det vore därför bäst att byta ut "Jakobs väg" i Floåsen.
Detta för att slippa byta ut samt kosta på en ny vägskylt.
Samhällsutvecldingsutskottet har hanterat ärendet och lämnat förslag till
kommunstyrelsen att byt vägnamnet från "Jakobs väg" till "Olas väg" enligt förslag från
boende i området. Ett nytt förslag med ändring från "Jakobs väg" till "Grövel-Jakobs
väg" har inkommit från de boende i området efter samhällsutvecklingsutskottets
sammanträde.
Föreslaget vägnamn finns inte i kommunen sedan tidigare.
Yrkanden
Jan Spånberg (c) yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna bytet av vägnamn från
Jakobs väg till Grövel-Jakobs väg.
Beslutsgång
Ordförande Kjell Tenn (c) ställer proposition på Jan Spånbergs (c) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Beslutsunderlag
Karta, daterad 2019-02-11
Mailkorrespondens med sakägare
Förslag till beslut
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen godkänner bytet avvägnamn från Jakobs väg till Olas väg.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§94

AK KS 2019/00201-3

Ansökan om utfart
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan då den nya utfarten anses säkrare ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om att anlägga en ny utfart från Älvdalens kyrkby 7:62 till Hedvägen har
inkommit från fastighetsägaren.
Enligt väglagen (1971:948) måste man ha tillstånd från väghållningsmyndigheten för
att ansluta en tomtutfart till allmän väg. Reglerna för ny eller ändrad utfart stadgas i 39
§ väglagen.
39 § En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan
väghållningsmyndighetens tillstånd. Inte heller får utan sådant tillstånd en enskild
körvägs anslutning till en allmän väg ändras. Vad som sagts nu gäller också ifråga
om sådana utfarter från fastigheter och sådana bryggor som kan användas för
körtrafik.
Vid behandling av en fråga om tillstånd enligt första stycket skall
väghållningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn
till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen.
I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om
väg anslutningens läge och utförande i övrigt. Lag (1987:459).
Beslutsunderlag
Ansökan om utfart, inkom 2019-01-17
Komplettering av ansökan om utfart till kommunal väg, inkom 2019-02-05
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
-Att bevilja ansökan då den nya utfarten anses säkrare ur trafilcsäkerhetssynpunkt.
Sändlista
Sökande
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AK KS 2018/02323-5

§95

Bygglov Storbo 38:1, nybyggnad jakt & skogskoja
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 3i§ plan-och bygglagen.
2. Bevilja Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23
§ plan- och bygglagen.
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter:
•
•
•

Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.
Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd
överensstämmer med startbeskedet/bygglovet.
Byggherren ska lämna in ett godkänt besiktningsprotokoll på eldstad/rökkanal
inklusive tillträdesanordningar på tak innan slutbesked.

Byggnaden får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
kommunstyrelsen har gett ett slutbesked.
Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Samhällsenheten:
•
•

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med
startbeskedet/bygglovet.
Intyg från sakkunnig om kontroll av eldstad/rökkanal inklusive
tillträdesanordningar på tak.

Avgiften för bygglovet är 3 367 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Upplysningar
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från
fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att
gälla.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § planoch bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos Samhällsenheten. Om
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byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift
enligt 9 kap. plan- och byggförordningen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av jakt och skogskoja på fastigheten Storbo 38:1 i Älvdalens
kommun. Byggnaden uppförs med trä och plåttak. Byggnadsarea beräknas till ca 25
kvm. Byggnaden placeras 40 m från riksväg 70 och 122 m från vattendrag (Flikersjön).
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
En del av fastigheten är markerat med biotoptopskydd område. Tilltänkt byggnation
ligger inte i närheten av biotoppskyddsorådet.
Inga kända fornlämningar finns.
Berörda grannar bedöms inte finnas i närheten, sökanden är också ägare till
grannfastigheten Storbo 33:11.
Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-12-12
Anmälan eldstad, inkom 2018-12-12
Tekniskbeslcrivning, inkom 2018-12-12
Fasadritning, inkom 2018-12-12
Planritning, inkom 2018-12-12
Situationsplan, inkom 2018-12-12 och 2109-01-21
Förslag till beslut
Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 3i§ plan-och bygglagen.
2. Bevilja Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23
§ plan- och bygglagen.
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter:
•
•
•

Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.
Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd
överensstämmer med startbeskedet/bygglovet.
Byggherren ska lämna in ett godkänt besiktningsprotokoll på eldstad/rökkanal
inldusive tillträdesanordningar på tak innan slutbesked.
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Byggnaden får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
kommunstyrelsen har gett ett slutbesked.
Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Samhällsenheten:
•
•

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med
startbeskedet/bygglovet.
Intyg från sakkunnig om kontroll av eldstad/rökkanal inklusive
tillträdesanordningar på tak.

Avgiften för bygglovet är 3 367 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Sändlista
Sökande

Justerandes signatur
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AK KS 2018/00969-14

§96

Floåsen 4:2, förhandsbesked avstyckning 3 tomter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och
bygglagen.
2. Enligt fastställd taxa utgör avgiften 5 460 kronor. Faktura översändes
separat.
Motiv för beslut
Byggnationen strider inte mot kommunens översiktsplan.
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen.
Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av
detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ plan- och bygglagen.
Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Förhandsbeskedet syftar i första hand att få till en tomt kring byggnationen.
Vad det gäller fastighetsbildningen så får den exakta avgränsningen prövas vid
Lantmäteriets förrättning.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att
informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes
tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sökande ansöker om förhandsbesked för avstyckning av del av Floåsen 4:2
(Björnlidenområdet) för att bilda tre tomter på ca 500 kvm avsedd för bebyggelse av
fritidshus.
Planförutsättningar
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse samt inom kommunomfattande
översiktsplan.

j
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Området för sökt åtgärd omfattades tidigare av detaljplan, detaljplan upphävdes
genom kommunfullmälctige beslut 1996 060 16 §63. Därefter får kommunen särskild
pröva bygglov och förhandsbesked för fritidshus bebyggelse.
Länsstyrelsen i Dalarna har upphävt strandskyddet inom röd markerat område alltså
den delen av fastigheten Floåsen 4:2 som berörd av förhandsbesked genom beslut Dnr
511-11824-2018 daterat 2019-01-10
Yttrande
Sakägare
Markägare har fått tillfälle att yttra sig som berörda sakägare.
Enligt Björnliden samfällighet grannyttrande står att beslutet om markförsäljning för
avstyckning av Floåsen 4:2 kan tidigast tas vid föreningens årsstämma den 21 april
2019.
Nodava
Fastigheten ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Möjligheten för anslutning finns enligt yttrande från Älvdalen vatten och avfall AB
Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked, inkom 2018-11-13
Situationsplan, inkom 2018-11-13
Grannyttrande, inkom 2018-12-27
Nodava yttrande, inkom 2019-01-14
Länsstyrelsen beslut, inkom 2019-01-11
Orienteringskarta skala 1:10000
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och
bygglagen.
2. Enligt fastställd taxa utgör avgiften 5 460 kronor. Faktura översändes
separat.
Sändlista
Sökande

Justerandes signatur
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AK KS 2018/01479-36

§97

Idre 80:203, nybyggnad flerbostadshus (13 Igh)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bygglov och marklov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus, enligt 9 kap. 30 § planoch bygglagen och 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Innan
tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1. Förslag på objektsanpassad kontrollplan
2. Konstruktionsdokumentation
3. Brandslcyddsbeslcrivning
4. Energiberäkning
5. Fuktsäkerhetsbeslo-ivning
6. Prestandadeklaration eldstad/rökkanal
7. Teknisk beskrivning av hissinstallation (produktdatablad/CE märkning)
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas
separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och
godkänts.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig:
.
Avgiften för bygglovet är 104 809 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faletura skickas separat.
Motiv för beslut
Fastigheten Idre 80:203 är belägen inom område som omfattas av detaljplan 2039P80. Enligt planbestämmelserna får byggnad uppföras med högst två våningar.
Härutöver får där terrängens lutning så medger sluttningsvåning anordnas. Vidare
anges att högsta tillåtna byggnadshöjd för BII området är 8,0 meter.
Utnyttjandegraden på fastigheten anges till el vilken anger tillåten byggnadsarea högst
140 m på tomt som har större area än 1000 m .
2

2

Detaljplan 2039-P80 föreslå-iver även att för BII område gäller 12 000 m som största
sammanlagda byggnadsarea i m och att tillåten byggnadsarea ej gäller vid bildande av
bostadsrättsförening för gruppbebyggelse där högst 30% per hektar är tillåten.
2

2

Byggnadshöjd:
Av 1 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338) framgår att en byggnads höjd ska
räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger
mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna
platsen invid tomten, om särskilda skäl inte föranleder annat.
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Byggnadshöjden beräknas på den fasad som får störst allmän påverkan och då avses
allmänheten som rör sig förbi byggnaden och inte grannar.
Vid en sammantagen bedömning får den norra fasaden som vetter mot slalombacken
anses ha störst allmän påverkan och ska därmed utgöra den beräkningsgrundande
fasaden. Den beräknade byggnadshöjden uppgår till ca 7 meter på den norra fasaden.
Om man utgår från medelmarknivån runt hela byggnaden beräknas byggnadens höjd
till ca 8 meter.
Antal våningar:
Av 1 kap. 4 § plan- och byggförordningen (2011:338) framgår att med våning avses ett
utrymme i en byggnad där utiymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar,
uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.
En vind ska anses vara en våning endast om
1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast
ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.
Byggnaden beräknas ha två våningar plus sluttningsvåning. Källare/garage samt vind
anses ej vara våningar enligt 1 kap. 4 § plan- och byggförordningen (2011:338).
Utnyttjandegrad:
Byggnadsarean som uppgår till 30% av fastighetsarean bedöms vara planenlig.
Vid en sammantagen bedömning gör samhällsutvecldingsutskottet/kommunstyrelsen
bedömningen att byggnaden inte strider mot detaljplanen och att åtgärden inte medför
någon betydande olägenhet för omgivningen och uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap.
plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från
fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överldagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
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Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https: //poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Idre 80:203.
Flerbostadshuset avses byggas i fem plan. Källare inrymmer garage, suterrängplan
bostäder, teknik/fläktrum och förråd, entrévåning bostäder, våning två bostäder och
vindsvåningen inrymmer bostäder.
Sökande avser bilda en bostadsrättsförening.
För området gäller detaljplan (2039-P80). Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen.
Idre 80:203 har en fastighetsarea på 1096 m .
2

Tillkommande byggnadsarea beräknas till ca 329 m .
2

Efter avsedd åtgärd uppgår byggnadsarean på fastigheten till ca 329 m vilket ger
fastigheten en exploateringsgrad på ca 30 %.
2

Förhöjning av marknivån runt byggnaden avses ske.
Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-07-23
Ritning A-40.1-07 / Medelmarloiivå, inkom 2018-12-19
Ritningar, inkom 2019-01-04
• A-01.1-01 / Situationsplan
• A-40.1-01 / Planritning garage
• A-40.1-02 / Planritning suterräng
• A-40.1-03 / Planritning entrévåning
• A-40.1-04 / Planritning våning två
• A-40.1-05 / Planritning vindsvåning
• A-40.1-06 / Takplan
• A-40.2-01 / Sektioner A-A
• A-40.2-02 / Sektioner B-B
• A-40.2-03 / Sektioner C-C
• A-40.3-01 / Fasad mot norr
• A-40.3-02 / Fasad mot söder
• A-40.3.03 / Fasad mot öster
• A-40.3-04 / Fasad mot väster
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-02-01
Yttrande från Nodava, inkom 2018-07-31
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Yttrande från Nodava avfall, inkom 2018-08-08
Yttrande från Räddningstjänsten, inkom 2018-09-03
Fotodokumentation
Förslag till beslut
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bygglov och marklov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus, enligt 9 kap. 30 § planoch bygglagen och 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för
tekniskt samråd. Vid det teloiiska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Innan
tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1. Förslag på objektsanpassad kontrollplan
2. Konstrulaionsdokumentation
3. Brandsleyddsbeskrivning
4. Energiberäkning
5. Fulosäkerhetsbesloivning
6. Prestandadeklaration eldstad/rökkanal
7. Teknisk beskrivning av hissinstallation (produktdatablad/CE märkning)
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas
separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och
godkänts.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig:
.
Avgiften för bygglovet är 104 809 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sändlista
Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren.
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda sakägare och införande i post
och inrikestidningar.
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§98

AK KS 2019/00373-2

Namninsamling, Stoppa nedmonteringen av norra
kommundelen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i kommande fullmälctigeberedning
uppdra till beredningen att i dialog med medborgarna ta fram förslag på hur
kommunen kan lösa det ekonomiska läget och vad som ska prioriteras vid besparingar.
Sammanfattning av ärendet
En namninsamling "Stoppa nedmonteringen av norra kommundelen" har lämnats in.
Undertecknarna är missnöjda med de besparingar som kommunstyrelsen har fattat
beslut om.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att ta tillvara medborgarnas engagemang.
Som ett led i det kommande arbetet med att utarbeta en ny vision för kommunen så
kan fullmäktigeberedningen ha dialog med medborgarna kring det ekonomiska läget
och vad de anser viktigt att prioritera och undanta vid besparingar.
Beslutsunderlag
Namninsamling, Stoppa nedmonteringen av norra kommundelen, inkommit
2019-02-06.

Sändlista
Initiativtagare till namninsamling
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§99

Informationsärenden
1.

Nya Älvdalsskolan

AK KS 2019/00249-3

2.

Begäran om yttrande ansöloiingar
bygdemedel dnr 208-2069-2019

AK KS 2019/00462-1

3.

Stiftelsen Idre Golf upphör och stiftelsen
Idre fjäll tar över driften av Idre golfbana
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§ lOO

Delegationsbeslut
i.

Förteckning delegationsbeslut
Kommunstyrelsen 2019-03-12

pii
Justerandes s i g n a t u / '

Qjk

AK KS 2019/00034-7
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§ 101

Delgivningar
1.

Protokoll AK Samverkansråd för
pensionärer och funktionsnedsatta 201902-08

AK KS 2018/00038-27

2.

Protokoll AK
Samhällsutvecklingsutskottet 2019-02-19

AK KS 2019/00093-16

3.

Kallelse AK Kommunstyrelsen 2019-03-12 AK KS 2019/00034-8

4.

Protokoll AK Barn- och
utbildningsutskottet 2019-02-21

5.

Protokoll från vård- och omsorgsutskottets AK KS 2019/00240-4
möte 2019-02-20

6.

Protokoll AK Samverkansråd för
ungdomar 2019-02-14
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