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Innehållsförteckning 
Beslut Rubrik Ärende Sida 

§ 1 Anmälan om jäv 3 

§2 Val av justerare 4 

§3 Dagordning 5 

§4 Val av dataskyddsombud KS 2023/97 6 

§5 Ansökan om planbesked Grundagssätern KS 2023/98 7 

§6 Försäljning via markanvisning, del av KS 2023/99 8-9 
Hägg bergsområdet 

§7 Informationsärenden 10 - 11 

• Iessn Til 

• Trafiksituationen i Gåsvarv KS 2023/77 

• Kommunbyarådet 

• Koncernens energikostnader KS 2023/102 

• Uppföljning av inköp från lokala KS 2023/103 
leverantörer 

• Riskvärdesanalys 2021 KS 2023/109 

• Verksamhetsdagar 

§8 Anmälan av fattade delegationsbeslut 12 

§9 Delgivningar 13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Anmälan om jäv 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anser sig 
jävig i något av de ärenden som handläggs idag. 

Utdragsbestyrkande 
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§2 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Daniel Nyström (C) och Mattias Olsson (M) att justera dagens 
protokoll. 

Utdragsbestyrkande 
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Dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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KS 2023/97 

Val av dataskyddsombud 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnare Erika Karlsson till 
dataskyddsombud från och med den 10 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 25 maj 
2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudets uppdrag är bland annat att kontrollera att personuppgifter 
behandlas enligt dataskyddslagstiftningen, informera, ge stöd och råd om 
dataskyddsförordningen och angränsande regler, fungera som kontaktpunkt för 
organisationen, tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en 
självständig roll i organisationen och rapporterar till ledningen. 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2018 ett samarbete i dataskyddsfrågor 
och med det ett gemensamt dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen har tidigare haft informationssäkerhetssamordnare anställd vid 
Mora kommun som dataskyddsombud. Föregående informationssäkerhetssamordnare 
avslutade sin anställning i juni 2022 och då utsågs Anna Karlsson, Mora kommuns 
kanslichef, tillfälligt till kommunstyrelsens dataskyddsombud i avvaktan på att en ny 
informationssäkerhetssamordnare rekryterades. 

Rekryteringsprocessen är nu avslutad och informationssäkerhetssamordnare Erika 
Karlsson har påbörjat sin anställning. Kommunstyrelsen behöver nu besluta om att 
utse Erika Karlsson till dataskyddsombud från och med den 10 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-02. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnare Erika Karlsson till 
dataskyddsombud från och med den 10 januari 2023. 

Sänd lista 
Kanslichef Mora kommun 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Dataskyddssamordnare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§5 KS 2023/98 

Ansökan om planbesked Grundagssätern 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Att ansökan om planbesked avslås, kommunen avser inte att upprätta föreslagen 
detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Fjällvidden Norra AB har inkommit med en ansökan om planbesked. Utöver 
sökanden som äger största delen av området så omfattas även några privata 
fastighetsägare. 

Syftet med önskad detaljplan är att möjliggöra parhusbebyggelse i två våningar samt 
utöka maximal byggnadsarea till 180 kvadratmeter. Varje lägenhet ska enligt ansökan 
innehålla 10 bäddar. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Hur vatten och avlopp löses framgår ej av ansökan. 

Området är idag planlagt för småskalig bostadsbebyggelse i högst en våning, en 
byggnadshöjd på 3 meter och en byggnadsarea på maximalt 120 kvadratmeter. 
Omkringliggande område karaktäriseras av låg bebyggelse i fäbodmiljö. 

I översiktsplanens utvecklingsstrategi är området utpekat som kärnområde för natur 
och rekreation. I mark- och vattenanvändningskartan är ytan angiven som landsbygd. 
Föreslagen detaljplan är inte förenlig med översiktsplanen. 

Området speglar en epok i kommunens kulturhistoria och ny bebyggelse i området bör 
uppföras småskaligt i linje med gällande detaljplan. Ansökan beskriver en 
bebyggelsetyp som kraftigt kontrasterar mot områdets karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om planbesked, inkommit 2022-04-07 
Översiktsbild. Handlingsid KS 2023.194 
Gällande detaljplan - 2039-P1980/10. Handlingsid KS 2023.195 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Att ansökan om planbesked avslås, kommunen avser inte att upprätta föreslagen 
detaljplan. 

Sänd lista 
Planavdelningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§6 KS 2023/99 

Försäljning via markanvisning, del av Häggbergsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av del av Häggbergsområdet 
genom markanvisning och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna markanvisningsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten har bjudit in till en markanvisning av kommunens fastigheter Idre 
13:147, 13:148, 13:149, 13:150, 13:151 och 13:154, som är under fastighetsbildning till 
två nya fastigheter (Lantmäteriförrättning W211140). 

Markanvisningen innebär att kommunen tilldelar mark till ett bolag som under 
markanvisningstiden får förhandla, projektera och ansöka om bygglov på den tilldelade 
marken. Markanvisningen kommer att följas upp med överlåtelseavtal när bygglov är 
beviljat. 

Inbjudan har resulterat i att Vildhem Bostad AB (Vildhem) inkommit med ett 
anbudsförslag för området. Anbudsförslaget har arbetats om av bolaget vid 2 tillfällen 
efter synpunkter från samhällsenheten. Den 25 november 2022 inkom det slutliga 
anbudet och den 29 november 2022 presenterade bolaget anbudet för 
samhällsenhetens enhetschef, planarkitekter och mark- och exploateringsingenjör. Den 
5 december 2022 fick Vildhem beskedet att anbudsförslaget läggs fram till 
kommunstyrelsen för beslut. 

I anbudsförslaget framgår att Vildhem vill uppföra flerbostadshus med totalt 48 
stycken lägenheter i tre olika storlekar. Byggnaderna är anpassade efter 
samhällsenhetens ställda krav för gestaltning för bland annat fasadfärg, 
fönsterinsättning, tak, material och markplanering. I anbudet ingår även att Vildhem 
skall anlägga en områdeslekplats i enlighet med detaljplanen (2039-P393). 

Lägenhetstyperna som Vildhem har redovisat är: 
8 stycken 4 ROK på 80 kvm. 
24 stycken 3 ROK på 65 kvm. 
16 stycken 1,5 ROK på 32 kvm. 

Variationen i lägenheter skall möta upp mot olika bostadsbehov i Idre. Det är inte 
färdigställt vilken upplåtelseform bostäderna kommer att ha. 

Arealen på markområdet är ca. 11 989 kvm, varav 1 246 kvm är yta för lekplats. Den 
framtida överlåtelsen skall ske till ett pris om 200 kr /kvm, exklusive ytan för lekplats 
vilket motsvarar ca. 1 899 ooo kr. Exakt pris kommer att beräknas efter Lantmäteriets 
uppmätning i pågående fastighetsbildningsförrättning. 

Markanvisningsavtalet har en avtalstid på 1 år med möjlig förlängning med 1 år om 
bygglovsansökan har lämnats in men bygglov inte beviljats. När bygglovet är beviljat 
skall ett överlåtelseavtal för fastigheterna tecknas mellan parterna som reglerar 

?t , 
Utdragsbestyrkande 
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försäljningen av fastigheterna. Det är först då tillträde till fastigheterna sker och 
köpeskillingen erläggs. 

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsen lyfter behov av redaktionella ändringar i markanvisningsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till markanvisning på Häggbergsområdet Idre 
Anbudsförslag Vildhem 
Utkast Markanvisningsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av del av Häggbergsområdet 
genom markanvisning och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna markanvisningsavtalet. 

Sänd lista 
Enhetschef 
Mark- och Exploateringsingenjör 
Planarkitekt 
Vildhem Bostad AB 

Utdragsbestyrkande 
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lnformationsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar del av information. 

lessn til 
Kersti Wikström och Ingvar Skeppstedt från det arbetsintegrerande sociala företaget 
Iessn til AB deltar på kommunstyrelsens sammanträde och informerar om den 
verksamhet de bedriver. 

Företaget startades 2015 och ägs till 100% av Älvdalens baptistförsamling. Iessn til AB 
anställer och arbetstränar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företaget 
bedriver flera verksamheter. Bland annat två secondhand-butiker, utförande av 
trädgårdstjänster så som gräsklippning och snöskottning, köket i Salem säljer och 
levererar fika och har luncher med mer. 

Idag har företaget 17 anställda och till det tillkommer deltagare som arbetstränar. 

Kommunens enhet för arbete och integration har avtal med Iessn til om samarbete 
kring stöd till personer långt från arbetsmarknaden. Enheten arbetar tätt ihop 
tillsammans med Iessn til och många av de personer som enheten kommer i kontakt 
med i sitt uppdrag får arbetsträning genom företaget. 

Trafiksituationen i Gåsvarv 
Boende i byn Gåsvarv har skrivit till kommunen och vill att kommunstyrelsen, eller 
representanter från samtliga partier i styrelsen, kommer till byns bystuga och redovisar 
hur de ställer sig till tre krav som ställs angående den rådande trafiksituationen. 

Ordförande Peter Egardt informerar att han inte ämnar kalla hela kommunstyrelsen till 
ett sammanträde i bystugan. Däremot kommer kommunstyrelsens majoritet att skicka 
representanter från partierna och uppmuntrar oppositionen att även göra detta. 
Tanken är att mötet blir av i Gåsvarvs bystuga måndag den 16 januari klockan 19:00. 

Älvdalens kommunbyaråd 
Leo Persson, sekreterare och kassör i Älvdalens kommunbyaråd, deltar vid 
kommunstyrelsens sammanträde och informerar om kommunbyarådet och dess 
verksamhet. 

Uppföljning av inköp från lokala leverantörer 
Ekonomichef Kristian Koivumäki tillsammans med näringslivssamordnare Frida 
Torsein och affärsrådgivare Karin Ljuden informerar kommunstyrelsen kring hur 
mycket av kommunens inköp av varor och tjänster som sker genom lokala leverantörer. 

Utdragsbestyrkande 
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Koncernens energikostnader 
Ekonomichef Kristian Koivumäki redovisar utfallet av energikostnader för 
kommunkoncernen 2021 samt visar prognoser för energikostnader 2022 och 2023. 

Riskvärdesanalys 2021 
Ekonomichef Kristian Koivumäki redogör för Kommuninvest ABs riskanalys för 
Älvdalens kommun år 2021. 

De senaste åren har Älvdalens kommun sett en förbättring i riskvärdesmåttet, mycket 
tack vare att kommunen har gjort bra resultat. 

Utdragsbestyrkande 
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§8 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar del av redovisning av fattade delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslutsförteckning, Handlingsid KS 2023.177 
Delegationsbeslutsförteckning, Handlingsid KS 2023.178 
Delegationslista avgiftsbeslut på Vård- och omsorgsförvaltningen dec 2022, 
Handlingsid KS 2023.179 

Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges meddelanden och annan information för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2023 Norra Dalarnas Fastighet och infrastruktur AB. Handlingsid 
KS 2023.180 
Verksamhetsplan 2023 Norra Dalarnas Fastighets AB. Handlingsid KS 2023.181 
Verksamhetsplan 2023 Norra Dalarnas Lokaler AB. Handlingsid KS 2023.182 
Avtal mellan Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön och Älvdalens kommun 
för 2023. Handlingsid KS 2022.1 
Protokollsutdrag från BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarnas sammanträde 
2022-11-24 - Budget, mål och verksamhetsplan 2023, inkl. bilagor. Handlingsid KS 
2023.183 
Protokoll Vård- och omsorgsutskottet 2022-12-19, omedelbart justerat. Handlingsid KS 
2023.184 
Styrelseprotokoll från Nodava AB 2022-12-06 inkl. bilagor. Handlingsid KS 2023.186 
Protokoll från Ägarsamråd med Norra Dalarnas Fastighets AB och Norra Dalarnas 
Lokaler AB 2022-12-15. Handlingsid KS 2023.187 
Protokoll Norra Dalarnas Fastighets och Infrastruktur AB 2022-12-15. Handlingsid 
KS 2023.190 
Protokollsutdrag från MK Gem Gymnasienämnden 2022-12-14 reviderad 
sammanträdesplan 2023. Handlingsid KS 2023.191 
Meddelande om förordnande som vigselförrättare. Handlingsid KS 2023.192 

Utdragsbestyrkande 
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