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Kommunstyrelsen 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Underskrifter: 

Kommunhuset Älvdalen rum Löftet, 2018-05-29 kl. 09.00 -15.05 
Ajournering kl. 12.00 - 13.00,13.55 _ 14.00 

Peter Egardt (s) 
Anette Eriksson (s) 
Mattias Högberg (s) 
Anders Björldund (s) 
Kent Eriksson (s) 
Mari Rustad (s) 
Anneli Qvicker (mp) 
Kjell Tenn (c) 
Henrik Skottheim (c), tjänstgörande ersättare för Maria 
Eriksson (c) 
Jan Spånberg (c) 
Daniel Nyström (c) 
Nils-Åke Norman (m) 
Birgitta Martinsson (sd), tjänstgörande ersättare för Rolf Knuts 
(sd) 

Stefan Linde, kommundirektör 
Jonas Källman, ekonomichef § 145 - 162 
Elisabeth Fransson, förvaltningschef vård- och 
omsorgsförvaltningen § 145 - 155 
Lars Lisspers, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen § 145 - 155 
Thomas Kjellson, VD Norra Dalarnas Fastighets AB § 168 
Solveig Strand, markingenjör § 163 
Ing-Marie Bergman, projektledare § 168 
Anna Enblom, § 168 
Tilda Nyström, § 168 

Birgitta Martinsson (sd) och Mari Rustad (s) 

§ 145 -170 

^Anna Karlsson, sekreterare 

^-Beter Egardt (s), Anders Björldund (s) § 147, ordföranden 

Birgitta Martinsson (sd) och Mari Rustad (s), justerare 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Överklagningstid: 20W'0(* '05 ~ 201%'Öt, -25 
Anslaget sätts upp: £ö 1$-00? ~öf) Anslaget tas ner: 201% 'OG "c2 (o 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

^JOsfeTandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§145 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Birgitta Martinsson (sd) och Mari Rustad (s) att justera dagens 
protokoll. 

Sammanfattning av ärende 
Kjell Tenn (c) föreslår Birgitta Martinsson (sd) och Anders Björklund (s) föreslår Mari 
Rustad att justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande 
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§146 

Dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med tillägg av informationsärendena 
Information från fastighetsbolaget och Gatubelysning. 

Sammanfattning av ärendet 
VD:n för Norra Dalarnas Fastighets AB kommer att informera. Nils-Åke Norman (m) 
önskar information om gatubelysningen inom kommunen. 

Utdragsbestyrkande 
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§147 AK KS 2018/00738-2 

Beslut om ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Anders Björldund (s) att vara ordförande under ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
1. kommunfullmäktige godkänner Region Dalarnas årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017. 
2. kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas direktion ansvarsfrihet för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarnas direktion har den 21 mars beslutat att respektive medlem i sitt 
kommunfullmäktige ska godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 
2017 samt pröva frågan om ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion för år 2017. 

Ordförande Peter Egardt (s) och vice ordförande Anette Eriksson (s) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Beslut om ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion, 2018-04-16 
Region Dalarna årsredovisning 2017, 2018-04-12 
Protokollsutdrag allmänna utskottet § 65, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. kommunfullmäktige godkänner Region Dalarnas årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017. 

2. kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas direktion ansvarsfrihet för 2017. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Jäv 
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§ 148 AK KS 2018/00875-1 

Delegation att upprätta och upprätthålla förteckning över 
beslutsattestanter samt ersättare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar art lägga till följande i kommunstyrelsens 
delegationsordning: 

Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Anmärkning 
5-42 Upprättande och 

upprätthållande 
av förteckning 
över 
beslutsattestanter 
samt ersättare 

Attestreglemente Ekonomichef 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt attestreglemente för Älvdalens kommun, 
§ 43 2018-05-14. Som en del av det nya reglementet fastställs följande: 

"§4 Förteckning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska upprätta förteckning över utsedda 
beslutsattestanter samt ersättare. Förteckningen ska innehålla ansvarsområde, 
befattning namn och belopp. Förteckningen ska fortlöpande revideras och hållas 
aktuell. Nämnden får delegera ansvaret att upprätthålla aktuell förteckning. 

Aktuell förteckning ska tillställas ekonomienheten för att ingå i ett totalt attestregister 
för hela kommunen. Detta också för att säkerställa att det är rätt person som är inlagd 
med rätt roll i ekonomisystemet." 

För att möjliggöra ett effektivt upprätthållande av förteckningen bör uppgiften 
delegeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Delegation att upprätta och upprätthålla förteckning över 
beslutsattestanter samt ersättare, 2018-05-04 
Protokollsutdrag allmänna utskottet § 73, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande i kommunstyrelsens 
delegationsordning: 

Nr 1 Ärendetyp 
Regelverk Lagrum | Delegat Anmärkning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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5-42 Upprättande och 
upprätthållande 
av förteckning 
över 
beslutsattestanter 
samt ersättare 

Attestreglemente Ekonomichef 

Sändlista 
Ekonomichef Jonas Källman 

Jysterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§149 AK KS 2018/00517-6 

Reviderad förbundsordning FINSAM 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen för FINSAM. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordningen för Norra Dalarnas samordningsförbund har reviderats. Det är 
främst mandattiden som är förändrad, samt att förbunden i Dalarna får en likalydande 
formulering. Förbundsordningen måste behandlas och godkännas av respektive 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Reviderad förbundsordning FINSAM, 2018-04-18 
Förbundsordning för Norra Dalarnas samordningsförbund, 2018-04-12 
Protokollsutdrag allmänna utskottet § 66, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen för FINSAM. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§150 AK KS 2017/01205-12 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Sammanfattning av ärendet 
2014 tillsatte regeringen en samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism i syfte att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och 
organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Samordnarens uppdrag var även 
att verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande 
metoder utvecklas. 

Samordnaren mot extremism identifierade 12 punkter som kommuner ska arbeta med 
gällande att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Bland punkterna ingår 
bland annat att varje kommun ska ha en kontaktperson eller samordnare i frågor som 
rör våldsbejakande extremism, att lägesbild bör upprättas och att handlingsplan ska 
utgå från lägesbilden. 

I framtagandet av lägesbild och handlingsplan har information bland annat samlats in 
från omvärldsanalys. En lokal arbetsgrupp skapades för att ta fram och skapa 
underlaget och i den ingick enhetschef för integration, folkhälsostrateg, 
demokratisamordnare, enhetschef för individ- och familjeomsorgen, förvaltningschef 
för barn- och utbildningsförvaltningen samt beredskaps-/säkerhetssamordnare 
(kontaktperson för frågor rörande våldsbejakande extremism). Kommunpolisen har 
även deltagit i framtagandet av handlingsplanen. 

Handlingsplanen har varit på remiss till samtliga förvaltningar och polismyndigheten, 
den har även presenterats i lokala BRÅ. 

Handlingsplanen innehåller information om: 

• syfte och ansvar 
• begreppet våldsbejakande extremism och vad det innebär 
• tre identifierade våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige 
• vägen in i extrema miljöer 
• förebyggande arbete 

Handlingsplanen innehåller även tre bilagor där den första är en lathund vid misstanke 
om våldsbejakande tendenser hos någon, den andra är information om den nationella 
orostelefonen och den tredje visar vanligt förekommande symboler och tecken på 
radikalisering. 

I framtagandet av handlingsplanen har arbetsgruppen även tagit fram en lathund som 
riktar sig till Älvdalens kommuns invånare om vart man kan vända sig om man 
kommer i kontakt med våldsbejakande extremism. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Handlingsplan mot våldbejakande extremism, daterat 2018-04-24 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, Älvdalens kommun 
Bilaga 1: Lathund vid misstanke om våldsbejakande tendenser hos någon 
Bilaga 2: Orostelefonen 
Bilaga 3: Symboler och tecken 
Protokollsutdrag allmänna utskottet § 67, 2018-05-08 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet § 25, 2018-05-09 
Protokollsutdrag vård- och omsorgsutskottet § 51, 2018-05-09 
Protokollsutdrag samhällsutvecldingsutskottet § 73, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Sändlista 
Beredskap-/säkerhetssamordnare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 151 AK KS 2018/00889-1 

Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige: 
Kommunfullmäktige svarar Region Dalarnas direktion; 

1. Älvdalens kommun godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region 
Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet avvecklas genom 
likvidation. 

2. Älvdalens kommun godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna 
kapital, tillgångar och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region 
Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, 
varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års 
medlemsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den regionsbildning som ska ske i Dalarna önskar Region Dalarna 
ett beslut från respektive kommun om kommunalförbundets likvidation. 

Region Dalarnas direktion önskar senast den 30 juni 2018 svar på om kommunen 
godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-
12-31 och att kommunalförbundet avvecklas genom likvidation. Vidare önskas svar om 
kommunen godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, 
tillgångar och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas medlemmar 
i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter? 

Beslutsunderlag 
Medlemsremiss, 2018-05-02 
Protokollsutdrag allmänna utskottet § 74, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige: 
Kommunfullmälctige svarar Region Dalarnas direktion; 

1. Älvdalens kommun godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region 
Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet avvecklas genom 
likvidation. 

2. Älvdalens kommun godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna 
kapital, tillgångar och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region 
Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, 
varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års 
medlemsavgifter. 

ierandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§152 AK KS 2017/01995-15 

Flytt av Skrullebo förskola till Buskoviusskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Skrullebo förskola inte ska flyttas till Buskoviusskolan 
och att barn- och utbildningsförvaltningen istället tar fram alternativa förslag på 
besparingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande från 2018-02-04 
föreslagit att förskoleverksamheten vid Skrullebo förskola i Särna flyttas till den 
närbelägna Buskoviusskolan. Bakgrunden til l förslaget är ett minskat barnantal på 

Kommunstyrelsen behandlade och återremitterade ärendet till förvaltningen för att 
kompletteras med ytterligare underlag. 

Underlaget som barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram visar att hyreskostnad 
för Buskoviusskolan är 3 350 652 kr/år och 421 4Ö4kr/år för Skrullebo. Beräknad 
besparing för utträde ur Skrullebo är ca 350 000 kr/år. 

Vid barn- och utbildningsutskottets möte den 5 april 2018 tog utskottet del av de 
riskbedömningar som tagits fram inför en eventuell flytt. Utskottet besökte samma dag 
Skrullebo och Buskoviusskolan. 

Möte med berörda föräldrar och personal skedde 2018-05-08. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet § 22, 2018-05-09 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att Skrullebo förskola inte ska flyttas till Buskoviusskolan 
och att barn- och utbildningsförvaltningen istället tar fram alternativa förslag på 
besparingar. 

Skrullebo. 

/Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 153 AK KS 2018/00444-2 

Revidering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
och hemsjukvården gällande år 2019-2021 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget ti l l revidering av avgifterna inom äldre-
och handikappomsorgen och hemsjukvården för år 2019-2021 enligt nedanstående 
tabell, utom när det gäller förslaget till höjning av avgifterna för kosten. Den frågan får 
utredas vidare bland annat när det gäller kvaliteten på kosten. 

Avgifter äldre- och handikappomsorgen Gäller 2018 2019 2020 2021 

Ordinärt boende 
Omvårdnadsavgi f t 
hemt jäns t /boendes töd /soc ia lpsyk ia t r i per 
insatstimme (högkostnadsskydd) 

455 kr 465 kr 470 kr 475 kr 

Trygghetslarm och/eller matdistribution per 
m å n a d (högkostnadsskydd) 

455 kr 465 kr 470 kr 475 kr 

Installation av trygghetslarm (ej högkostnadsskydd) 1300 kr 1325 kr 1350 kr 1375 kr 
Förstört/förkommet trygghetslarm (ej 
högkostnadsskydd) 

860 kr 875 kr 890 kr 905 kr 

Omvårdnadsavgift för korttidsboende per dygn 
(högkostnadsskydd) 

93 kr 95 kr 97 kr 99 kr 

Hyra korttidsboende fr 0 m dag 15 (ej 
högkostnadsskydd) behövs ej nytt beslut 

70 kr - - -

Särskilt boende 
Omvårdnadsavgift per månad enligt gällande 
högkostnadsskydd behövs ej nytt beslut 

2044 kr - - -

Generell avgift i särskilt boende per månad (ej 
högkostnadsskydd) 

255 kr 260 kr 265 kr 270 kr 

Kostavgifter (ej högkostnadsskydd) 
Måltidsabonnemang i särskilt boende per månad 3850 kr 4200 kr 4300 kr 4400 kr 
Hämtlunch/lunch via hemtjänsten per styck 65 kr 66 kr 67 kr 68 kr 
Efterrätt via hemtjänsten per styck 25 kr 26 kr 27 kr 28 kr 
Lunch vid dagverksamhet per styck 65 kr 66 kr 67 kr 68 kr 
Måltidsavgift vid korttidsvistelse per dygn 146 kr 149 kr 152 kr 155 kr 

Hemsjukvård 
Besök sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut etc. per 
gång (högkostnadsskydd) 

175 kr 180 kr 185 kr 190 kr 

Förskrivet hjälpmedel per styck (ej högkostnadsskydd) 300 kr 305 kr 310 kr 315 ki' 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2018-05-29 
Dokument nr: AK KS 2018/00002-28 

15(43) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 51, att revidera avgifterna inom äldre-
och handikappomsorgen för år 2016-2018, och 2015-11-16, § 87, beslutade 
kommunfullmäktige att revidera avgifterna för hemsjukvården. 

Förslaget är en tänkt revidering av avgifterna för åren 2019-2021. Förslaget för 
kommande år innebär att vård- och omsorgsförvaltningen får ersättning för de 
kostnader som förvaltningen har för kosten för vårdtagarna på särskilt boende. 

De senaste åren har förvaltningen haft en merkostnad för detta på ca 250 kr per boende 
(ca 100 boende) och månad d v s ca 300 000 kr/år. Det beror på att förvaltningen 
betalar 4100 ler/mån och boende til l köket idag. 

Avgiftsändringarna enligt förslaget nedan föreslås ske etappvis under åren 2019-2021, 
den första fr o m 2019-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Revidering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och 
hemsjukvården gällande år 2019-2021, 2018-03-05 
Protokollsutdrag vård- och omsorgsutskottet § 39, 2018-04-04 
Protokollsutdrag vård- och omsorgsutskottet § 48, 2018-05-09 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 51, 2015-06-15 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 87, 2015-11-16 
Avgiftsjämförelse april 2018 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av avgifterna inom äldre-
och handikappomsorgen och hemsjukvården för år 2019-2021 enligt nedanstående 
tabell, utom när det gäller förslaget till höjning av avgifterna för kosten. Den frågan får 
utredas vidare bland annat när det gäller kvaliteten på kosten. 

Avgifter äldre- och handikappomsorgen Gäller 2018 2019 2020 2021 

Ordinärt boende 
Omvårdnadsavgi f t 
hemt jäns t /boendes töd /soc ia lpsyk ia t r i per 
insatstimme (högkostnadsskydd) 

455 kr 465 k r 470 kr 475 k r 

Trygghetslarm och/eller matdistribution per 
m å n a d (högkostnadsskydd) 

455 kr 465 kr 470 kr 475 kr 

Installation av trygghetslarm (ej högkostnadsskydd) 1300 kr 1325 kr 1350 kr 1375 kr 
Förstört/fÖrkommet trygghetslarm (ej 
högkostnadsskydd) 

860 kr 875 kr 890 kr 905 kr 

Omvårdnadsavgift för korttidsboende per dygn 
(högkostnadsskydd) 

93 kr 95 kr 97 kr 99 kr 

Hyra korttidsboende fr 0 m dag 15 (ej 
högkostnadsskydd) behövs ej nytt beslut 

70 kr - - -

Särskilt boende 
Omvårdnadsavgift per månad enligt gällande 
högkostnadsskydd behövs ej nytt beslut 

2044 kr - - -

Generell avgift i särskilt boende per månad (ej 
högkostnadsskydd) 

255 kr 260 kr 265 kr 270 kr 

Justepndes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kostavgifter (ej högkostnadsskydd) 
Måltidsabonnemang i särskilt boende per månad 3850 kr 4200 kr 4300 kr 4400 kr 
Hämtlunch/lunch via hemtjänsten per styck 65 kr 66 kr 67 kr 68 kr 
Efterrätt via hemtjänsten per styck 25 kr 26 kr 27 kr 28 kr 
Lunch vid dagverksamhet per styck 65 kr 66 kr 67 kr 68 kr 
Måltidsavgift vid korttidsvistelse per dygn 146 kr 149 kr 152 kr 155 kr 

Hemsjukvård 
Besök sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut etc. per 
gång (högkostnadsskydd) 

175 kr 180 kr 185 kr 190 kr 

Förskrivet hjälpmedel per styck (ej högkostnadsskydd) 300 kr 305 kr 310kr 315 kr 

Sändlista 
Handläggare 
Förvaltningschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§154 AK KS 2018/00578-4 

Budgetuppföljning april 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av budget 2018 redovisas och närvarande förvaltningschefer informerar 
om arbetet i sina förvaltningar. Pågående och planerade sparåtgärder inom de olika 
förvaltningarna presenteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning april, 2018-05-15 
Rapport uppföljning av budget och verksamhet april 2018, 2018-05-16 
Facklig analys samt MBL-protokoll, 2018-02-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§155 AK KS 2018/00246-2 

Kommunplan 2019-2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2019-2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunplan 2019-2021 ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 
maj och sedan fastställas av kommunfullmäktige den 18 juni. 

Yrkanden 
Kjell Tenn (c) yrkar på att kommunens överskott ska ligga på 2 % per år och att 
tjänstemän uppdras ta fram ett underlag som presenterar konsekvenser av detta. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Kjell Tenns (c) yrkande och på förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

Reservation 
Kjell Tenn (c), Birgitta Martinsson (sd), Henrik Skottheim (c), Daniel Nyström (c), 
Nils-Åke Norman (m) och Jan Spånberg (c) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Kommunplan 2019-2021, 2018-04-25 
Kommunplan 2019-2021, 2018-04-26 
Protokollsutdrag allmänna utskottet § 69, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmälctige fastställer Kommunplan 2019-2021. 

Jiister-andes signatur Utdragsbestyrkande 
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§156 AK KS 2017/02045-8 

Svar på frågor från föräldragruppen i Älvdalen i samband 
med fullmäktige 2018-03-05 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige svarar föräldragruppen enligt sammanfattning av ärendet. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att 
, återrapportera ärendet till kommunstyrelsen i november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fick i samband med mötet 2018-03-05 ett flertal frågor angående 
huvudmannens arbete med kvalitet och arbetsmiljöfrågor på Älvdalsskolan. Frågorna 
handlar om klagomål ifrån en föräldragrupp och hur de ser på arbetet inom barn- och 
utbildningsförvaltning. 

Svar på frågor från föräldragrupp i Älvdalen 

1. När vi vet att det finns lärare med legitimation som har framfört synpunkter 
som våra olika skrivelser belyser och som hade kunnat stanna kvar på skolan. 
Har huvudmannen då följt lagen? 

Svar: Som huvudman följer vi skollagen och som arbetsgivare följer vi de olika lagar 
som gäller för våra medarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF, följer 
systematiskt arbetsmiljölagen och samverkar med de fackliga företrädarna. Vid 
förändringar i verksamheten sker det alltid i dialog med de fackliga företrädarna i 
enlighet med gällande samverkansavtal. När det gäller synpunkter på verksamheten är 
det genom arbetsmiljöarbetet som dessa lyfts på arbetsplatsen, tex på arbetsplatsträffar 
eller vid förvaltningsråd. 

2. Om det nu har framkommit klagomål i flera skrivelser från både föräldrar, 
befintlig personal och personal som har valt att lämna. Kan huvudmannen säga 
att med den uppföljning av åtgärder som har skett och skall ske, en så kallad 
internutredning av en berörd part, är sund och objektiv och har tagit hänsyn 
och uteslutit att det finns ledarskapsproblem, så att ni har följt lagen och 
vidtagit nödvändiga åtgärder? 

Svar: Som huvudman har vi tagit till oss vad som framkommit via olika skrivelser och 
också muntligt. Med anledning av detta har en handlingsplan med åtgärder arbetats 
fram av skolledningen, personalföreträdare samt förtroendevalda. Som huvudman 
anser vi därför att handlingsplanen inte är ensidig utan vi bedömer att den på ett 
objektivt sätt hanterar de olika problemområden som framkommit. 
Vi har följt förvaltningens arbete kontinuerligt och där ser vi att både företagshälsa och 
andra externa myndigheter varit involverade i arbetet med både enkäter och åtgärder. 
Resultatet av handlingsplanen och de ingående åtgärderna kommer att ligga till grund 
för ett fortsatt systematiskt arbete med arbetsmiljön på Älvdalsskolan. 

Beslut 

Utdragsbestyrkande 
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3. Delfråga 1. Kan huvudmannen säga att min son och alla andra barn som har 
liknande historier har fått den undervisning de har rätt till enligt lag? Delfråga 
2. Kan huvudmannen säga att min son och alla andra barn kommer att få betyg 
som är korrekta då vi har ett mycket komplicerat betygssystem som ska belysa 
våra barns förmåga att dra slutsatser och resonemang, då de har haft tre olika 
lärare på 6 månader i två ämnen. Kan ni säga att så är fallet? 

Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har att följa skollagen med timplaner 
m.m. och de direktiv som kommer från Skolverket och andra nationella myndigheter. 
Rektorer och chefer ska sedan i det praktiska arbetet se till att lagar och direktiv 
efterlevs, vilket följs upp i det systematiska arbetet inom BUF. Kommunen har enligt 
den senaste skolinspektionen blivit godkänd, såväl på Älvdalsskolan som övriga 
skolenheter i Älvdalens kommun. Det finns upparbetade rutiner för hur förvaltningen 
jobbar med barn som har olika behov för att de ska få den hjälp och stöd som de har 
rätt till. Även framtagen elevhälsoplan följs och där arbetas det med täta uppföljningar 
och utvärderingar av elevhälsan, lärares och speciallärares arbete samt föräldrars och 
barns synpunkter. Utifrån beskrivningen ovan gör vi som huvudman bedömningen att 
alla elever får den undervisning de har rätt till enligt lag. Dock är vi medvetna om den 
sårbarhet som finns i det enskilda ämnet där en lärares längre frånvaro kan orsaka 
problem med undervisningen i det ämnet. Men även här finns rutiner för hur sådana 
situationer ska hanteras så att timplaner och andra krav tillgodoses. 
Betygen är rättssäkra och här följer förvaltningen de anvisningar som Skolverket ger 
för hur betyg ska sättas vid avsaknad av behörig lärare i vår organisation. Det finns 
mycket tydliga rutiner för hur betyg skall sättas och hur lärare skall jobba kollegialt 
med att överföra elevers måluppfyllelse i olika ämnen för att nå kunskapsmålen i 
skolan. Som huvudman får vi varje år via uppföljning tydligt beskrivet förhållanden 
mellan satta betyg och resultaten på nationella prov som ett exempel och vid behov 
vidtar förvaltningen åtgärder, exempelvis utbildning av personal. 

4. Kan huvudmannen säga alla de barn som är i speciellt behov av stöd och extra 
hjälp, samt alla de andra barnen som inte har utbildade lärare och ständigt får 
nya vikarier har en skolmiljö som präglas trygghet och studiero? 

Svar: Resultaten av förvaltningens senaste skolmiljöenkäter, som vi som huvudman 
tagit del av, visar att miljön i skolorna i kommunen är tillfredsställande. De frågor som 
ställs är framtagna av Skolinspektionen och används runt om i Sverige. Vi önskar 
självklart att den upplevda tryggheten vore 100% inom detta område, men siffrorna är 
ändå godkända. Föräldrarna anser att det är en trygg miljö på Älvdalsskolan utifrån att 
resultatet i enkäten från 2015 visar att 83% av de svarande ansåg detta. År 2017 var 
resultatet 92%. Elevernas svar 2015 visar att 87% av eleverna anser att deras skolmiljö 
är trygg. 2017 var resultatet 86,7%. Vi som huvudman har detta område som ett 
prioriterat område för läsåret 2017/2018 och resultaten för både trygghet och studiero 
kommer att följas upp. Gällande frågan om elevers behov av hjälp och stöd se svaret på 
fråga 3. 

5. Kommer vi få en objektiv översyn och där med en objektiv åtgärdslista, som 
diarieförs, för att komma till rätta med befintliga problem från en verklighet 
som belyser flera scenarier? 

Svar: Som beskrivits ovan i svaren är det flera aktörer i samverkan som jobbar med 
arbetsmiljön på Älvdalsskolan. Ni som föräldragrupp kommer att få ta del av de svar 
och åtgärder som jobbas fram inom förvaltningen. Dokumenten diarieförs och är 
allmänna handlingar. Dock kommer delar av dokumentationen att vara 
sekretessbelagd på grund av lagar om utlämnande av personuppgifter som vi som 
huvudman har att följa. 

andes signatur Utdragsbestyrkande 
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6. Måndag den 26 februari kunde vi läsa i Mora Tidning om ytterligare 
nedskärningar inom kommunen och skolan. Vi kan läsa att det ska tas bort 
assistenter till barn med särskilda behov och istället hoppas kommunen satsa 
på behöriga lärare. Det går även att läsa att Peter Egardt och Stefan Linde 
säger, att med bra ledarskap, god arbetsmiljö och lugn i klassrummen är målet 
och dit vill ni ta verksamheten. Hur har ni tänkt att det ska gå till med åtgärder 
jag tidigare läste upp? Hur många behöriga lärare kommer kommunen att få 
och behålla under en längre period, om ni har missat att vidta nödvändiga 
åtgärder? 

Svar: Kommundirektör Stefan Linde har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se till 
att förvaltningarnas verksamhet skall vara effektiv och att givna budgetramar ska 
hållas. Nu visar olika utredningar att kostnaderna för kommunens 
grundskoleverksamhet är höga vid jämförelse med kommuner med liknande 
förutsättningar. BUF ser därför möjligheter att effektivisera sin verksamhet. 
Förvaltningschefen inom BUF har presenterat olika förslag för hur förvaltningen kan 
bli mer effektiv och ändå över tid skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå 
uppsatta mål. Ambitionen med de förändringar som sker inom BUF är att skapa 
förutsättningar för att öka antalet lärare i verksamheten. Detta går dock inte att göra 
parallellt utan måste ske i olika steg. Idag finns en plan för de effektiviseringar som 
skall göras och för det arbete som ska ske med de nya förutsättningarna. Starten på 
detta arbete sker under våren 2018. 
För närvarande, läsåret 2017/2018, pågår en utbildning av personal i ledningsgruppen 
där högskolan Dalarna utbildar skolans chefer i förändringsarbete och systematiskt 
arbete. Detta arbete kommer att fortsätta med samtlig personal under hösten 2018 för 
att alla ska kunna jobba med utveckling och förändringsarbete på ett bättre sätt. När 
allt detta grundläggande arbete är klart har förutsättningarna förbättrats avsevärt för 
att ge barnen i Älvdalens kommuns skolor de bästa möjligheterna och 
förutsättningarna för att nå goda resultat. 

7. Har ansvariga för skolbudgeten äskat mer pengar för nästkommande år, när 
deras verksamhet överskridit budgeten med åtskilliga miljoner tidigare och 
med dom ökade kostnaderna, för olika behov som uppenbarligen verkar ha 
funnits? 

Svar: Förvaltningarna följer den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 
som sträcker sig ifrån 2018-2020 och där finns det fastlagt en budgetram för varje 
förvaltning. Ramen för varje förvaltning utgår ifrån en bedömning av behoven inom 
respektive förvaltning utifrån ev förändringar som man känner till. Ett exempel på 
sådana förändringar inom BUF är antalet barn inom förskolan eller antalet elever i 
gymnasiet. Representanter från kommunstyrelsen och förvaltningscheferna har också 
kontinuerliga träffar där man diskuterar om det skall ske en annan fördelning av de 
givna budgetramarna utifrån förändringar som sker under budgetåret. 
Förvaltningschefen för BUF har inte äskat ytterligare pengar för perioden, men arbetar 
aktivt för att hitta effektiviseringar inom verksamheten och då främst inom områden 
som inte leder till lägre kvalitet i verksamheten för barnen/eleverna. 

Yrkanden 
Kjell Tenn (c) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att återrapportera 
ärendet till kommunstyrelsen i november 2018. 

ndes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2018-05-29 
Dokument nr: AK KS 2018/00002-28 

22(43) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på frågor från föräldragruppen i Älvdalen i samband med 
fullmäktige 2018-03-05, 2018-05-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta svara föräldragruppen enligt 
förslag skrivet 2018-05-17. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Lars Lisspers 
Rektorer barn- och utbildningsförvaltningen 

Jyslerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§157 AK KS 2018/00982-1 

Delegation att upphäva del av detaljplan för Fjätervålen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 
§ till kommunstyrelsen delegera möjligheten att upphäva del av detaljplan 2039-P269. 

Sammanfattning av ärendet 
Fjätervålen AB ansöker om planbesked för att upphäva del av detaljplan 2039-P269. 
Sökande har för avsikt att utveckla området och gällande detaljplan är ej förenlig med 
deras planerade bebyggelse. Resultatet av ett upphävande blir att ny bebyggelse kan 
tillkomma genom bygglovsprövning, då utan att vara låst ti l l vad som kan anses vara en 
föråldrad detaljplan. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har kommunfullmäktige möjligheten att 
delegera antagandet och upphävandet av detaljplaner till kommunstyrelsen. Detta 
förutsatt att förslaget överensstämmer med översiktsplanen och inte är av principiell 
vikt eller större betydelse. Upphävandet av denna detaljplan anses vara av sådan art. 

Det område som önskas upphävas framgår av bilaga 2. 

För att undvika onödig försening av planerat upphävande av detaljplan föreslås nu att 
kommunfullmäktige delegerar detta till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Delegation av upphävande av detaljplan för del av Fjätervålen, 2018-
05-16 
Bilaga 1 Översiktskarta 
Bilaga 2 Det område som önskas upphävas 
Bilaga 3 Gällande detaljplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Med stöd av PBL (2010:900) 5 kap 27 § delegerar Kommunfullmäktige till 
Kommunstyrelsen möjligheten att anta upphävandet av detaljplan del av 
detaljplan 2039-P269. 

Sändlista 
Planarkitekt 

lusterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 158 AK KS 2018/00688-1 

Stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse verksamhetschef/medicinskt ansvarig 
sjuksköterska att vara den instans som tar emot, ansvarar för utredning och 
återkopplar klagomål som kommer in till hälso- och sjukvården i Älvdalens kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 infördes en ny lag om stöd till patienter vid ldagomål mot hälso- och 
sjukvården; Lag (2017:372) om stöd vid ldagomål mot hälso- och sjukvården. Det är 
vårdgivarens ansvar i patientsäkerhetslagen som förtydligas. 

Enligt Socialstyrelsen är detta vad som gäller i korthet: 

• Vårdgivarna och patientnämnder ska ta emot klagomål och synpunkter, inte 
Inspektionen för vård och omsorg. 

• Patienten ska snarast få svar på ett lämpligt sätt. 
• Svaret ska innehålla en förklaring till vad som hänt. 
• Åtgärder ska vidtas för att det inte ska hända igen. 
• Vårdgivaren är skyldig att bistå patientnämnden. 
• Klagomålet ska lämnas över till en annan vårdgivare skyndsamt om det står klart att 

klagomålet bör hanteras där. 
• Vid vårdskada ska patienten få information om klagomålssystemet. 

Även om man som kommun lämnat över sin patientnämndsverksamhet till landstinget 
ska varje kommun peka ut ett organ som tar hand om de ärenden som kommer in från 
patientnämnderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Ny lag om stöd till patienter vid klagomål mot hälso- och sjukvården 
- utse organ för ärenden som kommer in från patientnämnden, 2018-04-06 
Protokollsutdrag vård- och omsorgsutskottet, 2018-05-09 
SFS 2017:372 Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, utfärdad 2017-05-
18, ikraft 2018-01-01 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att 
utse verksamhetschef/medicinskt ansvarig sjuksköterska att vara den instans som tar 
emot, ansvarar för utredning och återkopplar ldagomål som kommer in till hälso- och 
sjukvården i Älvdalens kommun. 

Sändlista 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef/MAS 

Justetandes signatur 
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§159 AK KS 2018/00753-2 

Revision: Granskning av mest sjuka äldre - samgranskning 
Dalarna. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna vård- och omsorgsutskottets yttrande och 
planerade åtgärder enligt nedan: 

1. Införande av Individens behov i centrum, IBIC 
2. Utveckla sammanhållen informationsöverföring 
3. I samverkan med primärvården utveckla det förebyggandet arbetet för att 

minska gruppen mest sjuka äldre 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Älvdalens revisorer har KPMG granskat den kommunala vård och 
omsorgen och landstingets hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre. 

Mot bakgrund av denna granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att 

• säkerställa den vidare utvecklingen av att biståndsbesluten innehåller 
individuella mål att uppnå för den äldre och att dessa mål följs upp och bildar 
grund för en samlad uppföljning av verksamheten, 

• verka för att tanken om uppgiftsansvar realiseras i syfte att förbättra 
förutsättningarna för att vård och omsorg för målgruppen är samordnad och 
sammanhållen och att 

• vidareutveckla arbetet med art säkra att medarbetarna närmast de mest sjuka 
äldre har de förmågor/kunskaper som är avgörande för en god vård och 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande, med en redogörelse över 
beslutade åtgärder samt uppskattat tidsperspektiv för beslutade åtgärder, senast den 
22 juni 2018. 

När det gäller säkerställande att biståndsbesluten som innehåller individuella mål för 
den äldre och uppföljning så är ett arbete påbörjat för att införa en ändamålsenlig och 
strukturerad dokumentation, IBIC (Individens Behov i Centrum). Det innebär att 
informationen om den äldre dokumenteras på ett sätt så att den kan återsökas, delas 
och tolkas entydigt och sammanställas för de syften den behövs för. Arbetet beräknas 
vara genomfört hösten 2018 och görs i samarbete med Norra Dalarnas 
Myndighetsservice. 

För att realisera tanken om att uppgiftsansvar/informationsansvar är samordnad 
och sammanhållen så tillhandahåller Socialstyrelsen ett verktyg som skapar 
förutsättningar för en gemensam, ändamålsenlig och strukturerad dokumentation trots 
våra olika lagrum, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. 

Beslut 

omsorg. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Detta arbete pågår redan idag inom landsting, primärvård och kommuner och kommer 
att behöva utvecklas vidare som en följd av den nya betalningsansvarslagen, här kan 
nämnas den nationella patientöversikten (NPÖ) där Älvdalens kommun idag enbart är 
konsument men kommer att behöva bli producent. 

För att säkra att medarbetarna närmast de mest sjuka äldre har de förmågor/ 
kunskaper som är avgörande för en god vård och omsorg så är svårigheten att 
rekrytera utbildad personal idag ert växande problem som förvaltningen ser allvarligt 
på. Samarbete pågår med personalavdelningen för att arbeta fram nya rekryteringssätt 
samt utreda möjligheten till uppdragsutbildningar. Förvaltningens policy är att lägsta 
kompetensen ska vara undersköterska och att det pågår ständigt en kompetens
utveckling utifrån nationellt och lokalt ställda krav. 

I Älvdalens kommun finns idag inga generella förebyggande insatser som riktar sig till 
friska äldre för att minska risken för att i framtiden tillhöra gruppen mest sjuka äldre. 
Förvaltningen har i samarbete med primärvården påbörjat ett arbete för att identifiera 
vilka förebyggande insatser som kan göras i samverkan. 

När det gäller tidsperspektivet för de planerade åtgärderna så återfinns dessa i 
kommunplanen för 2019-2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av Mest sjuka äldre - samgranskning Dalarna, daterad 
2017-12-02 
Protokollsutdrag vård- och omsorgsutskottet § 50, 2018-05-09 
Tjänsteutlåtande, Yttrande på revisionsrapport Granskning av mest sjuka äldre -
samgranskning Dalarna, 2018-03-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna vård- och omsorgsutskottets yttrande och planerade åtgärder enligt nedan: 

1. Införande av IBIC 
2. Utveckla sammanhållen informationsöverföring 
3. I samverkan med primärvården utveckla det förebyggandet arbetet för att 

minska gruppen mest sjuka äldre 

Sändlista 
Kommunens revisorer 

Utdragsbestyrkande 
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§ l6o AK KS 2018/00727-2 

Språkpriset Övdalsbyönn 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen samt ge kultur- och 
fritidschefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 
Överenskommelsen ska tecknas med Coop Älvdalen/Coop Mitt. 

Sammanfattning av ärendet 
Språkpriset Övdalsbyönn instiftades 2007 av barn- och utbildningsnämnden och 
delades ut 2007 och 2008. Därefter beslutades att priset skulle upphöra. 
Efter ett medborgarförslag 2010 tecknades en överenskommelse mellan Coop Norra 
Dalarna och Älvdalens kommun där Coop stod för prissumman på 10 000 kr och 
kommunen, genom kultur- och fritidsenheten, stod för administrationen av priset. 
Sedan 2011 har priset delats ut fem gånger. 
Överenskommelsen löpte ut 2016. Coop Älvdalen/Coop Mitt har nu framfört en önskan 
om att teckna en ny överenskommelse med Älvdalens kommun att gälla för 2018-
2020. 
Administrationskostnaden, inklusive annonsering, för kultur- och fritidsenheten 
beräknas till ca 5000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Språkpriset Övdalsbyönn, 2018-04-18 
Förslag till ny överenskommelse, 2018-04-24 
Protokollsutdrag samhällsutvecldingsutskottet § 72, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar 
att anta överenskommelsen samt ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att underteclaia 
överenskommelsen. 
Överenskommelsen ska tecknas med Coop Älvdalen/Coop Mitt. 

Sändlista 
Kulturpedagog 

Utdragsbestyrkande 
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161 AK KS 2017/00764-4 

Ny taxa för mark 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny taxa för markförsäljning enligt följande: 

• Befintliga industritomter prissätts till 10 kr/lcvm + en exploateringsavgift på 
53 000 ler per illustrerad tomt. (Exploateringsavgiften indexuppräknas årligen). 

• Vid nyetablering av industritomter prissätts tomterna utifrån kostnader för 
iordningsställande av området. 

• Mark utanför detaljplanelagt område prissätts till 10 kr/lcvm, i de fall det finns 
skog på marken prissätts den efter värdering. 

• Lucktomter i gamla planområden prissätts till 10 kr/kvm + en exploaterings-
avgift på 53 000 kr per illustrerad tomt. (Exploateringsavgiften index-
uppräknas årligen). 

• Vid försäljning av lucktomter till grannfastighet i gamla planområden prissätts 
tomten till 20 kr/lcvm, ingen exploateringsavgift tillkommer men köparen 
bekostar fastighetsbildningen. 

• Vid nyetablering av bostadstomter görs en värdering och tomterna i området 
prissätts utifrån denna. 

Taxan ska årligen indexuppräknas med KPI 2017 med oktober som basmånad. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsutskottet har uppdragit ti l l förvaltningen att ta fram en kommun-
övergripande taxa för markförsäljning. 

Vasaloppsföreningen Sälen-Mora har beställt en värdering av NAI Svefa, för att kunna 
beräkna intrångsersättning längs vasaloppsleden, delar av den har varit behjälplig vid 
prissättningen av kommunens mark. 

I exploateringsavgifter ingår framtagande av detaljplan, inköp av mark, gatukostnader 
och belysning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Ny taxa för mark, 2018-04-12 
Protolcollsutdrag samhällsutvecldingsutskottet § 76, 2018-05-08 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmälctige: 

Kommunfullmälctige beslutar att fastställa ny taxa för markförsäljning enligt följande: 

rändes signatur Utdragsbestyrkande 
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1. Befintliga industritomter prissätts till 10 kr/lcvm + en exploateringsavgift på 
53 ooo kr per illustrerad tomt. (Exploateringsavgiften indexuppräknas årligen). 

2. Vid nyetablering av industritomter prissätts tomterna utifrån kostnader för 
iordningsställande av området. 

3. Mark utanför detaljplanelagt område prissätts till 10 kr/lcvm, i de fall det finns 
skog på marken prissätts den efter värdering. 

4. Lucktomter i gamla planområden prissätts till 10 kr/kvm + en exploaterings
avgift på 53 000 ler per illustrerad tomt. (Exploateringsavgiften index
uppräknas årligen). 

5. Vid försäljning av lucktomter till grannfastighet i gamla planområden prissätts 
tomten till 20 kr/kvm, ingen exploateringsavgift tillkommer men köparen 
bekostar fastighetsbildningen. 

6. Vid nyetablering av bostadstomter görs en värdering och tomterna i området 
prissätts utifrån denna. 

Taxan ska årligen indexuppräknas med KPI 2017 med oktober som basmånad. 

Sändlista 
Markingenjör 

Utdragsbestyrkande 
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§ 162 AK KS 2018/00055-5 

Utökad delegation för bygglovhandläggare och 
byggnadsinspektör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Ändra delegationsordningen inom plan och bygg enligt bifogad 
sammanställning. 

2. I anslutning til l ärendetyp Besluta att överklaga beslut och domar som 
innefattar ändring av delegatens beslut göra tillägget I samråd med 
kommundirektören. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller utökad delegation för vissa ärendetyper inom plan- och byggområdet för 
att kunna nå en snabbare handläggning av ärenden som är av mer ratinartad karaktär. 

Berörda tjänstemän inom Plan- och byggavdelningen vid Samhällsenheten har 
identifierat vissa ärendetyper som med fördel föreslås att kunna omfattas av 
tjänstemans delegation. Ärendetyperna är begränsade till plan- och bygglag (PBL 
2010:900) samt till miljöbalken (MB 1998:808) med avseende på det som rör 
byggnation kopplat till strandskyddsbestämmelserna. Andra kommuner i länet har 
motsvarande delegation och grundprincipen om att delegation ej ska omfatta åtgärder 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, enligt 
kommunallagen 5 kap. 1 §, bedöms ej komma att äventyras genom detta förslag. 

Det huvudsakliga syftet med utökad delegation för vissa ärendetyper inom plan- och 
byggområdet är att kunna nå en snabbare handläggning av ärenden som är av mer 
rutinartad karaktär. Andra vinster med detta förslag bedöms vara minskad 
nämndadministration, samt en flexiblare fördelning av ärenden mellan handläggande 
tjänstemän inom plan- och byggområdet. 

I samband med förslag till utökad delegation bedöms också finnas tillfälle att revidera 
nuvarande delegationsordning. Revideringar är av redaktionell karaktär och omfattar 
justering och omdisposition av text, lagrumshänvisningar som ändrats över tid, samt 
förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Utökad delegation för bygglovhandläggare och byggnadsinspektör, 
2018-02-28 
Sammanställning av ändringar i delegationsordning för plan- och byggdelen 
Protokollsutdrag samhällsutvecldingsutskottet § 78, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegationsordningen inom plan- och bygg enligt 
bifogad sammanställning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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163 AK KS 2018/00925-1 

Tomtpriser Häggbergsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att priset per illustrerad tomt för flerbostadshus på 
Häggbergsområdet i Idre ska vara 200 000 kronor inldusive avstyckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Markingenjören redogör för ärendet som handlar om priset på tomterna som ska säljas 
på Häggbergsområdet i Idre. 

Ajoumering 
Ajournering begärs och genomförs under 5 minuter. 

Yrkanden 
Jan Spånberg (c) yrkar bifall till samhällsutvecldingsutskottets förslag til l beslut. 
Peter Egardt (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att priset per illustrerad tomt för 
flerbostadshus på Häggbergsområdet i Idre ska vara 200 000 kronor inldusive 
avstyckning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Jan Spånbergs (c) och sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Tomtpriser Häggbergsområdet, 2018-05-08 
Protokollsutdrag samhällsutvecklingsutskottet § 77, 2018-05-08 
Kartbilaga 201/047 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar 
att priset per tomt på Häggbergsområdet i Idre ska vara 200 000 kronor, inklusive 
avstyckning. 

Sändlista 
Marldngenjör 

Utdragsbestyrkande 
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§ 164 AK KS 2018/00395-11 

Planändring, Idre 11:6, Fjällfoten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ändringen av detaljplanen för Idre 11:6 omfattar en höjning av byggrätt inom 
handelsområdet. Planbestämmelsen för största sammanlagda byggnadsarea ändras 
från 1000 m 2 till 2500 m 2 . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-04-27 
Plankarta, upprättad januari 2018 
Granskningsutlåtande, upprättad april 2018 
Protokollsutdrag samhällsutvecklingsutskottet § 74, 2018-05-08 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta planförslaget. 

Sändlista 
Sökande 
Planarkitekt 

Utdragsbestyrkande 
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§165 AK KS 2017/00198-23 

Foskros 10:6 Idre Himmelfjäll 7, pister och liftar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Anta planförslaget 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattar delar av tidigare planlagt område för pister och liftar på 
Hemmeråsen. Detaljplanen ersätter de södra delarna av befintlig detaljplan "Idre 
Himmelfjäll Slddområde" samt några ytterligare mindre områden. Syftet med 
detaljplanen är att skapa ett sammanhängande pist- och liftsystem som loiyter an till 
planerade och befintliga bostads- och handelsområden. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Geoteknisk utredning, maj 2018 
Planunderlag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Anta planförslaget 

Sändlista 
Sökande 
Planarkitekt 
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§166 AK KS 2018/00701-4 

Politisk referensgrupp 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Mattias Högberg (s) och Jan Spånberg (c) som politisk 
referensgrupp att delta i den lokala avfallsplanegruppens arbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. 
Älvdalens kommunfullmälctige antog avfallsplan 2018-2022 vid sammanträdet den 14 
maj 2018. 

Fortsatt arbete då planen är antagen är att en regional arbetsgrupp planerar 
gemensamma åtgärder tex konceptet "Dalarna minskar avfallet" och att en lokal 
arbetsgrupp driver lokalt arbete i kommunen med Nodava som samordnare. 
Uppföljning planeras regionalt, kommunvis, och för Nodavas ansvar. 
Kommunstyrelsen har att utse en politisk referensgrupp som ska delta i den lokala 
avfallsplanegruppens arbete. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 113, 2018-04-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser som politisk referensgrupp att delta i den lokala 
avfallsplanegruppens arbete. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 167 

Protokollets justering 

Beslut 
Protokollet justeras på kommunhuset i Älvdalen den 4 juni 2018. 

Justerandes signatur - Utdragsbestyrkande 
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§168 

Informationsärenden 
1. Landsbygdsriksdagen 

Kommunens representanter vid 
landsbygdsriksdagen berättar om 
deltagandet. 

2. Information från fastighetsbolaget 

Thomas Kjellson, VD Norra Dalarnas 
Fastighets AB, informerar om bygget av 
nya Älvdalsskolan samt det pågående 
bygget av hyresrätter i Älvdalen. 

3. Gatubelysning 

Ordförande Peter Egardt (s) informerar 
om gatubelysningen i kommunens byar 
och att kommunen tills vidare tar över de 
lampor som är möjliga. 

AK KS 2018/00001-17 

AK KS 2018/00001-18 

AK KS 2018/00001-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 169 

Delgivningar 
1. Protokoll Gemensamma servicenämnden AK KS 2018/00640-2 

IS/IT 2018-05-04 

2. Verksamhetsuppföljning 1/2018 för AK KS 2018/00006-7 
Gemensamma nämnden för social 
myndighetsutövning 

3. Protokoll från vård-och omsorgsutskottets AK KS 2018/00254-8 
möte 2018-04-04 

4. Styrelseprotokoll Intresseföreningen AK KS 2018/00913-1 
Dalabanans Intressenter 20180209 

5. Protokoll vård- och omsorgsutskottet AK KS 2018/00254-11 
2018-05-09 

6. Protokoll AK Allmänna utskottet 2018-05- AK KS 2018/00047-11 
08 

7. Årsredovisning Norra Dalarnas Fastighets- AK KS 2018/00424-11 
och Infrastruktur AB 

8. Årsredovisning för Nodava AB för 2017 AK KS 2018/00424-10 

9. Årsredovisning Älvdalen Vatten och Avfall AK KS 2018/00424-14 
AB för 2017 

10. Årsredovisning Norra Dalarnas Fastighets AK KS 2018/00424-13 
AB för 2017 

11. Årsredovisning Norra Dalarnas Lokaler AB AK KS 2018/00424-12 
för 2017 

12. Protokoll Samhällsutvecklingsutskottet AK KS 2018/00225-13 
2018-05-08 

13. Protokoll Barn-och utbildningsutskottet AK KS 2018/00226-10 
2018-05-09 

14. Dagordning kommunstyrelsen 2018-05-29 AK KS 2018/00002-25 

vandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 170 

Delegationsbeslut 
1. Floåsen 9:6, nybyggnad attefall 

2. Särna- Idre besparingsskog 1:2, nybyggnad 
av båthus 
Slutbesked 

3. Slutbesked 

4. Slutbesked Floåsen 4:144, anmälan 
komplementbyggnad 

5. Västermyckeläng 9:13, nybyggnad 
bostadshus 
Slutbesked 

6. Floåsen 13:60, nybyggnad fritidshus 
Startbesked nr. 2 

7. Slutbesked 

8. Slutbesked 

9. Idre 5:26, tillbyggnad carport 
Slutbesked 

10. Beslut skolskjuts 

11. Idre 83:22, nybyggnad fritidshus 
Startbesked 

12. Idre 84:90, nybyggnad fritidshus (2 st 
parhus) 

13. Idre 84:94, nybyggnad fritidshus (2 st 
parhus) 

14. Lillfjäten 5:38 

15. Åsen 9:1, fiberanslutningsavtal 

16. Holen 2:15, fiberanslutningsavtal 

17. Lillfjäten 5:186, fiberanslutningsavtal 

18. Rot 29:5, fiberanslutningsavtal 

19. Brunnsberg 1:25, fiberanslutningsavtal 

20. Lillfjäten 1:34, fiberanslutningsavtal 

21. Västermyckeläng 26:14, 
fiberanslutningsavtal 

22. Näset 1:49, fiberanslutningsavtal 

23. Beslut om avgift för registrering av 

AK KS 2015/01540-4 

AK KS 2015/02177-7 

AK KS 2015/02587-7 

AK KS 2016/01054-11 

AK KS 2017/00305-30 

AK KS 2017/00871-16 

AK KS 2017/01481-4 

AK KS 2017/01509-9 

AK KS 2017/01593-7 

AK KS 2017/01616-189 

AK KS 2017/02148-12 

AK KS 2017/02194-10 

AK KS 2017/02196-10 

AK KS 2018/00027-123 

AK KS 2018/00027-124 

AK KS 2018/00027-125 

AK KS 2018/00027-126 

AK KS 2018/00027-127 

AK KS 2018/00027-128 

AK KS 2018/00027-129 

AK KS 2018/00027-121 

AK KS 2018/00027-122 

AK KS 2018/00032-4 
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livsmedelsanläggning, Coop Konsum Idre 
24. Registrering av livsmedelverksamhet, 

Coop Konsum Idre 
25. Delegationsbeslut anställningar 

Särna/Idre SABO mars-april 2018 fattade 
av enhetschef Gunilla Anldew 

26. Delegationsbeslut enligt SoL, LVU, LVM 
och fastställande av faderskap från Vård-
och omsorgsförvaltningen för april 2018 

27. Delegationsbeslut för avgifter inom vård-
och omsorgsförvaltningen april 2018 

28. Idre 83:51, nybyggnad fritidshus 
Startbesked 

29. Klagomål gällande skällande hundar i 
Drevdagen 

30. Särnabyn 74:12, tillbyggnad garage/förråd 

31. startbesked 

32. Evertsberg 66:9, nybyggnad enbostadshus 

33. Foskros 10:6, nybyggnad affärshus för 
sldduthyrning/skidshop 

34. Protokoll AK Barn- och 
utbildningsutskottet 2018-04-05, justerat 

35. Beslut gällande uppehåll för slamtömning 
på fastigheten Älvdalens kronopark 1:29 

36. Älvdalens kyrkby 8:32, inredande av 
ytterligare en bostad i ett bostadshus 

37. Idre 82:4, nybyggnad fritidshus 

38. Brunnsberg 51:2, tillbyggnad fritidshus 

39. Slutbesked Månsta 13:4, anmälan eldstad 

40. Idre 82:72, nybyggnad av fritidshus, två 
gäststugor och förråd/carport 

41. Slutbesked 

42. Floåsen 13:56, nybyggnad fritidshus och 
carport 

43. Yttrande A065.422/2018 om offentlig 
tillställning, valborgs- samt 
midsommarfirande 

44. Älvdalens kyrkby 26:11, anmälan ändring 
av konstruktion /bärande väggar i en 
bostadshus 

45. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för bergvärme, fastigheten 
Näset 13:2 

46. Floåsen 9:7, nybyggnad 

AK KS 2018/00032-3 

AK KS 2018/00044-8 

AK KS 2018/00044-9 

AK KS 2018/00044-7 

AK KS 2018/00084-14 

AK KS 2018/00109-14 

AK KS 2018/00130-8 

AK KS 2018/00143-10 

AK KS 2018/00184-13 

AK KS 2018/00223-5 

AK KS 2018/00226-7 

AK KS 2018/00266-2 

AK KS 2018/00276-6 

AK KS 2018/00342-3 

AK KS 2018/00370-3 

AK KS 2018/00373-5 

AK KS 2018/00390-7 

AK KS 2018/00391-6 

AK KS 2018/00440-4 

AK KS 2018/00453-3 

AK KS 2018/00463-5 

AK KS 2018/00521-4 

AK KS 2018/00544-3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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transformatorstation 
47. Floåsen 13:2, nybyggnad 

transformatorstation 
48. Floåsen 15:3, nybyggnad 

transformatorstation 
49. Floåsen 19:2, nybyggnad 

transformatorstation 
50. Nornas 46:3, strandskyddsdispens 

tillbyggnad fritidshus 
51. Nornäs 46:3, tillbyggnad fritidshus 

52. Brunnsberg 45:8, anmälan eldstad för 
nyinstallation av vedeldad bastu ugn med 
tillhörande rökkanal 

53. Brunnsberg 45:8, anmälan eldstad för 
nyinstallation av vedeldad bastu ugn med 
tillhörande rökkanal 

54. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för bergvärme, fastigheten Rot 
25:14 

55. Beslut gällande anmälan om installation av 
bergvärme, fastigheten Idre 84:15 

56. Yttrande över remiss gällande 12:6 samråd 
för husbehovstäkt på fastigheten 
Besparingsskogen S:i 

57. Golfrestaurangen i Idre, anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning 

58. Avgift för registrering av 
livsmedelsanläggning Golfrestaurangen i 
Idre 

59. Beslut gällande anmälan om installation av 
bergvärme, fastigheten Idre 84:16 

60. Evertsberg 71:21, uppställning av tälthall 

61. Beslut/Tillståndsbevis 

62. Yttrande över remiss gällande trumbyte 
ovan Siksjön, fastigheten Särna-Idre 
Besparingsskog S:i, dnr 535-3409-2018 

63. Floåsen 4:202, anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad garage/förråd 

64. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för bergvärme, fastigheten 
Blyberg 26:8 

65. Garberg 27:6, Nybyggnad av fritidshus 

66. Beslut gällande anmälan om installation av 
bergvärme, fastigheten Floåsen 19:90 

67. Idre 80:193, ansökan om ommålning 
färgsättning flerbostadshus 

AK KS 2018/00545-3 

AK KS 2018/00547-4 

AK KS 2018/00548-3 

AK KS 2018/00560-4 

AK KS 2018/00564-9 

AK KS 2018/00576-5 

AK KS 2018/00576-2 

AK KS 2018/00592-4 

AK KS 2018/00598-4 

AK KS 2018/00602-4 

AK KS 2018/00604-2 

AK KS 2018/00604-3 

AK KS 2018/00609-4 

AK KS 2018/00652-4 

AK KS 2018/00657-5 

AK KS 2018/00662-2 

AK KS 2018/00674-6 

AK KS 2018/00677-4 

AK KS 2018/00714-3 

AK KS 2018/00715-4 

AK KS 2018/00721-4 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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68. Yttrande A.065.394/2018 om offentlig AK KS 2018/00729-3 

71. 

72. 

73-

74-

75-

76. 

77-

78. 

79-

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

tillställning, marknad med tivoli mm 
Svar på Remiss från skolinspektionen - AK KS 2018/00744-3 
Scandinavian College Dalarna 

bastutunna 
Östomsjön 3:10 Anmälan hemkompost AK KS 2018/00768-2 

Beslut gällande anmälan om installation av AK KS 2018/00788-4 
anläggning för bergvärme, fastigheten 
Älvdalens kyrkby 37:21 
Yttrande A 200.692/2018 om allmän AK KS 2018/00792-2 
sammankomst, fyrverkeri i samband med 
50-årsfirande av Idre Fjäll 
Beslut gällande hemkompost, Åsen 90:1 AK KS 2018/00794-2 

Beslut gällande installation av bergvärme AK KS 2018/00804-4 
på fastigheten Brunnsberg 55:1 
Beslut gällande anmälan om installation av AK KS 2018/00807-4 
anläggning för bergvärme, fastigheten 
Väsa 48:2 
Beslut gällande installation av AK KS 2018/00815-4 
ytjordvärmeanläggning på fastigheten 
Evertsberg 47:3 
Beslut gällande installation av bergvärme AK KS 2018/00817-4 
på fastigheten Älvdalens kyrkby 21:4 
Näset S:2i, Nybyggnad av slogbod samt AK KS 2018/00818-1 
flytt av förråd 
Slutbesked 
Yttrande A183.276/2018 gällande politiska AK KS 2018/00834-2 
möten, utdelning valsedlar 
Yttrande angående fjällmaraton, 525- AK KS 2018/00842-2 
1527-2017 
Medfinansieringsintyg, Förstudie AK KS 2018/00848-1 
rådgivnings- och innovationsarena 
nordvästra Dalarna 
Gåsvarv 4:4, anmälan om hemkompost AK KS 2018/00850-3 

Registrering av livsmedelsanläggning, AK KS 2018/00852-3 
Billingbodarnas fäbod, Åsen 60:2 
Beslut om avgift för registrering av AK KS 2018/00852-4 
livsmedelsanläggning, Billingbodarnas 
fäbod 
Yttrande A097.389/2018, Älvdalens musik AK KS 2018/00858-2 
och motorfestival 
Beslut att minska verksamheten inom AK KS 2018/00901-1 
integrationsenheten 
Heden 1:149, anmälan eldstad AK KS 2018/00964-2 

ndes signatur Utdragsbestyrkande 

70. Heden 1:113, anmälan vedeldad AK KS 2018/00752-2 
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89. Foskros 10:6, marklov (Neptunus) AK KS 2017/01738-2 

90. Protokoll AK Allmänna utskottet 2018-05- AK KS 2018/00047-11 
08 

/^TJstetandes signatur Utdragsbestyrkande 


