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Kommunstyrelsen 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Löftet i Älvdalens kommunhus, 2017-03-14 kl. 09:00-15:45 

Peter Egardt (s), ordförande 
Anette Erilcsson (s) 
Margareta Grabowska (s), tjänstgörande ersättare för Mattias Högberg (s) 
Anders Björklund (s) 
Leif Ekström (s), tjänstgörande ersättare för Arne Jönsson (s) 
Mari Rustad (s), tjänstgörande ersättare för Karin Ardefelt (s) 
Anneli Qvicker (mp) 
Göran Olsson (c), tjänstgörande ersättare för Kjell Tenn (c) 
Maria Erilcsson (c) §§ 56-79 
Jan Spånberg (c) §§ 56-84, 86-92 
Daniel Nyström (c) 
Nils-Ålce Norman (m) 
Rolf Knuts (sd) 
Edita Pinxter (c), tjänstgörande ersättare för Maria Erilcsson (c) §§ 80-92 
Stefan Linde, kommundirektör 
Jonas Källman, ekonomichef 
Lars Lisspers, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Elisabeth Fransson, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Christina Holback, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mariana Resår Bogg, förvaltningschef internserviceförvaltningen 
Thomas Kjellson, vd Norra Dalarnas Lokaler AB 
Solveig Strand, marldngenjör 
Johan Olsson, planarkitekt 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Göran Olsson (c) och Leif Ekström (s) 

Paragraf 56 - 92 

Erik Jakobsson, sekreterare 

Peter EgardtXs), ordförande 1/ 

Göran Olsson (c) och Leif Elcströir/(s), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-03-14 

överldagningstid: ^ ^ ' ^ ^ —^^O^" ty 
Anslaget sätts upp: J 2 # / ^ " ^ 5 " Anslaget tas ner: ^L^f-f^O tf^ft 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

^7?z J ' ; : . 
Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Yttrande över revisionens granskning av Intern kontroll 2016 10 

Medfinansiering till Nornäs Folkets Hus/Bygdegården 12 

Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 13 

Nominering till styrelsen för Coompanion Dalarna 14 

Remissvar "Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige" 15 

Remissvar på "Remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs 17 
slutbetänkande SOU 2017:1" 

Medborgarlöfte 2017-2018 20 

Arvode för interimsordförande Gymnasienämnden 21 

BRIS ansökan om föreningsstöd 2017 22 

Riktlinjer gatunamnsskyltning 23 

Idre Himmelfjäll gatu- och vägnamn Maskullabacken 24 

Riktlinjer Gatubelysning 26 

Policy för arbetsintegrerande sociala företag 27 

Tillsynsplan inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2017 28 

Remissvar angående Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för 29 
framtidens energi" 

Motion om egen busstrafik 30 

Avgifter för tillfälliga livsmedelsverksamheter 32 

Samråd avstyckning från Väsa 2:4 34 

Ansökan om planbesked för del av Foskros 10:6, pister och liftar 37 

Strandskyddsdispens Kåtilla 29:10, fritidshus med förråd 39 

Strandskyddsdispens Åsen 40:9, nybyggnad av förråd 41 

Strandsskyddsdispens Storbäcken S:5, nybyggnad transformatorstation 43 

Strandsskyddsdispens Storbäcken 14:7, nybyggnad transformatorstation 45 

Bygglov Gördalen 11:44, nybyggnad fritidshus 47 

Strandskyddsdispens Heden 20:17, tillbyggnad 49 

Strandskyddsdispens Tyrinäs 6:18, fritidshus 51 

Strandskyddsdispens Nornäs 46:4, nybyggnad gäststuga och garage 53 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Byggsanktionsavgift Heden 1:131, tillbyggnad av fritidshus 55 

ByggsanMionsavgift Särna-Idre Besparingsskog 1:46, nybyggnad fritidshus 56 

Informationsärenden 58 

Delegationsbeslut 59 

Delgivningar 67 

Utdragsbestyrkande 
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§ 56 AK KS 2017/00270-2 

Val av juste ra re 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Göran Olsson och Leif Ekström att justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur/ Utdragsbestyrkande 
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§57 AK KS 2017/00270-1 

Dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationsärendet Pågående ärenden lyfts ur dagordningen och ersätts av 
informationsärendet Mellbystrand. 

Ordningen på ärendena justeras för att anpassas till förvaltningschefernas möjlighet att 
delta i mötet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§58 AK KS 2017/00283-2 

Kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation som syftar till att stärka utveclding och Icvalitet på särsldlda boenden 
för äldre nattetid enligt PM; "Kvalitet i särskilt boende. Rekommendation för arbete 
med ökad Icvalitet nattetid i särskilt boende för äldre", daterat 2016-12-15, dnr 
16/04652. 

Sammanfattning av ärendet 
För att stötta kommunerna i arbetet med ökad Icvalitet nattetid i särskilt boende för 
äldre har SKL tagit fram en rekommendation till landets kommuner där de områden 
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förändringsarbetet. 

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande 
punkter: 

1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för art utveckla digitaliseringens möjligheter 
4. Ledarskap 

SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: 

• Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 
• Länsgemensamma dialoger 
• Workshops 
• Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer 
• Ta fram underlag för upphandling av välfärdstelcnik 

SKL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 20 januari 2017 att rekommendera 
Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka 
utveckling och Icvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid och att i en skrivelse 
informera kommunerna om rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
"Meddelande från styrelsen - Kvalitet i särskilt boende" från SKL daterat 2017-01-20, 
dnr 17/00003. 
PM/Bilaga: "Kvalitet i särskilt boende. Rekommendation för arbete med ökad Icvalitet 
nattetid i särskilt boende för äldre" från SKL daterat 2016-12-15, dnr 16/04652. 
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Elisabeth Fransson "Förslag att anta 
rekommendation för att stärka utveckling och Icvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid från Sveriges Kommuner och Landsting - Dnr 17/00003 och 16/04652" 
daterat 2017-02-06, dnr AK KS 2017/00283. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsutslcottet föreslår kommunstyrelsen att anta Sveriges Kommuner 
och Landstings rekommendation som syftar till att stärka utveclding och Icvalitet på 

Utdragsbestyrkande 
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särskilda boenden för äldre nattetid enligt PM; "Kvalitet i särsldlt boende. 
Rekommendation för arbete med ökad Icvalitet nattetid i särsldlt boende för äldre", 
daterat 2016-12-15, dnr 16/04652. 

Sändlista 
Sveriges Kommuner och Landsting, handläggare Karin Särnå, 118 82 Stockholm 
Karin.Sarna@sld.se 

Utdragsbestyrkande 
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§59 AK KS 2017/00407-1 

Riktlinjer för handläggning enligt LVU 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta "Riktlinjer för handläggning enligt LVU", dnr AK 
KS 2017/00407-1. 

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram "Riktlinjer för handläggning enligt LVU" 
som beskriver hur LVU-ärenden ska handläggas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
"Riktlinjer för handläggning enligt LVU" från individ och familjeomsorgen, dnr AK KS 
2017/00407. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta "Riktlinjer för 
handläggning enligt LVU" från individ- och familjeomsorgen, dnr AK KS 2017/00407. 

Sändlista 
Individ- och familjeomsorgen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 o AK KS 2017/00274-2 

Handlingsplan för föräldrafrämjande arbete i Älvdalen 2017 

Kommunstyrelsen beslutar att anta "Handlingsplan för föräldrafrämjande arbete i 
Älvdalen 2017", dnr AK KS 2017/00274-4. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för 
föräldrautbildning för Älvdalens kommun. Handlingsplanen skall vara riktlinjer för 
föräldrafrämjande arbete och insatser i kommunen. Den visar även en beskrivning av 
nuläget och ger förslag på kommande behov och vad vi skall ha i fokus. 

Yrkanden 
Nils Åke-Norman yrkar att bilaga 2 i handlingsplanen ska tas bort och att sista raden 
på sida 12 som refererar till bilaga 2 ska tas bort ur handlingsplanen innan antagandet. 

Ordförande Peter Egardt finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Åke Normans 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för föräldrafrämjande arbete i Älvdalen 2017, daterad 2017-01-18. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
handlingsplanen för föräldrastöd 2017. 

Sändlista 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 
Familjepedagog 
Elevhälsochef 
Folkhälsoplanerare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut 
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§ 6 i AK KS 2016/02270-3 

Yttrande över revisionens granskning av Intern kontroll 2016 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Överlämna yttrande till revisionen enligt föreliggande skrivelse. 
2. Uppdra till förvaltningen för intern service att senast till kommunstyrelsens 

sammanträde den 22 juni 2017 ta fram förslag till rutiner och organisation för 
hur uppsiktsplikten gällande bolagen kan genomföras. Dessa ska godkännas av 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av intern 
kontroll i Älvdalens kommunkoncern. Efter granskningen har KPMG lämnat en 
granskningsrapport till kommunens revisorer. Kommunrevisionen begär i en skrivning 
att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över granskningsrapporten senast 28 mars. I 
granskningsrapporten lämnas flera rekommendationer där följande yttranden lämnas. 

Säkerställ att reglementet och de mallar som är fastställda är kända inom 
alla verksamheter 

Internkontrollsamordnaren leder en arbetsgrupp som består av representanter från 
samtliga förvaltningar där ett av syftena är att säkerställa att reglemente och mallar är 
kända i verksamheterna. Information till alla chefer i samband med chefsdag kommer 
även att ske under året. 

Säkerställ att det finns tillräckliga resurser och stöd och att det finns en 
internkontrollsamordnare 

Internkontrollsamordnare finns sedan flera år tillbaka. Syftet med tillsättande av 
arbetsgrupp är förutom att samordna och stödja verksamheternas arbete även att mer 
tid avsätts för internkontrollarbetet. 

Säkerställ att alla verksamheter har dokumenterat sina väsentliga 
processer 

Internkontrollsamordnaren kommer att fortsätta arbetet med processkartläggning där 
verksamheternas dokumentation är en viktig del i arbetet. 

Säkerställ att nya medarbetare utbildas inom området intern kontroll 

Kommunen anordnar utbildning för nyanställda en gång om året och i samband med 
detta kommer det att planeras in ett avsnitt om intern kontroll. Information om 
internkontrollarbetet kommer att publiceras på kommunens hemsida. 

Justerandes signatur » / j Utdragsbestyrkande 

Beslut 
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Systematisera och nedteckna arbetssätt för hur uppsiktsplikten över de 
kommunala bolagen ska genomföras 

Internkontrollsamordnaren kommer under året att ta fram förslag till rutiner och 
organisation för hur uppsiktsplikten gällande bolagen kan genomföras. 

Säkerställ att kommunstyrelsen årligen fattar beslut avseende 
uppsiktsplikten över kommunala bolag 

Internkontrollsamordnaren kommer under året att ta fram förslag till rutiner och 
organisation för hur uppsiktsplikten gällande bolagen kan genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Yttrande över revisionens granskning av Intern kontroll 2016, 
daterat 2017-02-15. 

Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i Älvdalens kommunkoncern, 
inkommit 2016-12-21. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Överlämna yttrande till revisionen enligt föreliggande skrivelse. 
2. Uppdra till förvaltningen för intern service att senast till kommunstyrelsens 

sammanträde den 22 juni 2017 ta fram förslag till rutiner och organisation för 
hur uppsiktsplikten gällande bolagen kan genomföras. Dessa ska godkännas av 
kommunstyrelsen. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 

Justerandes signatur j * Utdragsbestyrkande 
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§62 AX KS 2017/00008-2 

Medfinansiering till Nornäs Folkets Hus/Bygdegården 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering om 339 250 kronor. Medlen 
reserveras ur kommunstyrelsens projektbudget. 

Medfinansieringen gäller enbart under förutsättning att Boverket beviljar Nornäs 
Folkets Hus/Bygdegårdens ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Nornäs Folkets Hus/Bygdegården (NFHB) erhöll 2015 ett beslut från Älvdalens 
kommun om medfinansiering motsvarande 316 200 kr. Vid det tillfället avslog 
Boverket ansökan. NFHB har inkommit med en ny ansökan för 2017 om 
medfinansiering om 339 250 kr. Medel från Trängslets regleringsfond som Älvdalens 
kommun har för avsikt att söka inrymmer inte denna kostnad varvid medel från 
kommunstyrelsens projektkonto får belastas med denna medfinansiering. 

Yrkanden 
Anette Erilcsson yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Medfinansiering till Nornäs Folkets Hus/Bygdegården, daterat 2017-

Skrivelser från Nornäs Folkets Hus/Bygdegården, inkommit 2017-01-03. 

Tidigare beslut i kommunstyrelsen, KS § 13 2015-02-10. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja medfinansiering om 339 250 
kronor. Medlen reserveras ur kommunstyrelsens projektbudget. 

Medfinansieringen gäller enbart under förutsättning art Boverket beviljar Nornäs 
Folkets Hus/Bygdegårdens ansökan. 

Sändlista 
Sökande 

02-13. 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

13(67) 

AK KS 2016/02234-2 

Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till Norra Dalarnas 
Fjällsäkerhetskommitté med 10 000 kronor, kostnaden för bidraget ska belasta 
kommunstyrelsens verksamhet 18300. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté söker bidrag för att förstärka och bredda den 
profilering som redan görs i olika former. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté, daterat 2017-02-13. 

Skrivelse från Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté, inkommit 2016-12-15 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett bidrag om 10 000 kronor. 

Sändlista 
Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§64 AK KS 2017/00216-2 

Nominering till styrelsen för Coompanion Dalarna 

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Margareta Bylund, Kjell Tenn och Kjell 
Landén till styrelsen för Coompanion Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Coompanion Dalarna har skickat en förfrågan till kommunen om att nominera 
representanter till styrelsen för Coompanion Dalarna. 

Beslut 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 5 
AX KS 2017/00011-2 

Remissvar "Mottagandet vid nationella evakueringar till 
Sverige" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Älvdalens kommun välkomnar förslaget ti l l ny lag om vissa befogenheter och ersättning 
till kommuner vid evakueringar till Sverige. Förslaget visar på förståelsen för 
kommuners behov av möjligheten till flexibla åtgärder i händelse av nya akuta 
situationer. 

Följande kommentarer lämnas utöver ovan: 

Under kapitlet "Överväganden och förslag" punkt 10.1 Utgångspunkter. 

Här står att "Statens ansvar för att bistå evakuerade vid en konsulär katastrofinsats 
upphör i och med att de evakuerade anländer till Sverige". Hänvisningen till 
socialtjänstlagen är här tydlig. Lika tydligt bör vara att detta inte innebär 
inskränkningar i det ansvar som vilar på andra huvudmän såsom t ex migrationsverk, 
landsting och polis. 

Punkt 10.4 "Ersättning för kommunens initiala insatser." 

Förslaget är enligt Älvdalens kommun ett mycket bra förslag där kostnader solidariskt 
fördelas mellan alla kommuner då även de som inte ekonomiskt belastas härmed 
bidrar till stöd och hjälp för de evakuerade. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun välkomnar förslaget till ny lag om vissa befogenheter och ersättning 
till kommuner vid evakueringar till Sverige. Förslaget visar på förståelsen för 
kommuners behov av möjligheten till flexibla åtgärder i händelse av nya akuta 
situationer. 

Följande kommentarer lämnas utöver ovan: 

Under kapitlet "Överväganden och förslag" punkt 10.1 Utgångspunkter. 

Här står att "Statens ansvar för att bistå evakuerade vid en konsulär katastrofinsats 
upphör i och med att de evakuerade anländer till Sverige". Hänvisningen till 
socialtjänstlagen är här tydlig. Lika tydligt bör vara att detta inte innebär 
inskränkningar i det ansvar som vilar på andra huvudmän såsom t ex migrationsverk, 
landsting och polis. 

Punkt 10.4 "Ersättning för kommunens initiala insatser." 

Förslaget är enligt Älvdalens kommun ett mycket bra förslag där kostnader solidariskt 
fördelas mellan alla kommuner då även de som inte ekonomiskt belastas härmed 
bidrar till stöd och hjälp för de evakuerade. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Remissvar på "Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige", 
daterat 2017-02-13. 

Promemoria "Mottagandet vid nationella evakueringar til l Sverige". DS 2016:43 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande: 

Älvdalens kommun välkomnar förslaget till ny lag om vissa befogenheter och ersättning 
till kommuner vid evakueringar till Sverige. Förslaget visar på förståelsen för 
kommuners behov av möjligheten till flexibla åtgärder i händelse av nya akuta 
situationer. 

Följande kommentarer lämnas utöver ovan: 

Under kapitlet "Överväganden och förslag" punkt 10.1 Utgångspunkter. 

Här står att "Statens ansvar för att bistå evakuerade vid en konsulär katastrofinsats 
upphör i och med att de evakuerade anländer till Sverige". Hänvisningen till 
socialtjänstlagen är här tydlig. Lika tydligt bör vara att detta inte innebär 
inskränkningar i det ansvar som vilar på andra huvudmän såsom t ex migrationsverk, 
landsting och polis. 

Punkt 10.4 "Ersättning för kommunens initiala insatser." 

Förslaget är enligt Älvdalens kommun ett mycket bra förslag där kostnader solidariskt 
fördelas mellan alla kommuner då även de som inte ekonomiskt belastas härmed 
bidrar till stöd och hjälp för de evakuerade. 

Sändlista 
Regeringskansliet avsett för Socialdepartementet 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

17(67) 

66 AK KS 2017/00210-2 

Remissvar på "Remiss av den Parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. lämna följande remissyttrande: 
Älvdalens kommun ställer sig bakom "Remiss av den Parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1" med följande tillägg: 

Älvdalens kommun känner väl igen resonemanget i aktuell remiss. Som 
kommun innehållande samisk näring, skogs- och besöksnäring samt hållbart 
vattenbruk med minskning av befolkning, svikande statlig närvaro samt 
bristande infrastruktur utifrån behov för tunga transporter och 
persontransporter är vår kommun i remissen personifierad. 
Samtliga faktorer som är berörda i slutbetänkandet är aktuella och mycket väl 
beskrivna. Föreslagna åtgärder och mål är realistiska, nödvändiga och nåbara 
om samsyn inom riksdag, regering och samtliga län finns. 

Två reflektioner måste dock redovisas. 
Finansieringen av föreslagna åtgärder känns dock bräcklig. I huvudsak skall 
samtliga åtgärder finansieras av att reseavdrag skall göras avståndsbaserade 
samt att vissa medel bedöms finnas inom i dag befintliga ramar för respektive 
myndighet. Om så är fallet är frågan varför åtgärder inte redan vidtagits med 
befintliga medel? 
I huvuddelen av författningsförslagen står att ändring av förordningen till 
myndigheter skall innehålla ordet "beakta landsbygdernas förutsättningar..." 
Enda avsteget är Arbetsförmedlingen där förslaget är "särskilt beaktas...". 
Älvdalens kommun anser att förordningen till samtliga myndigheter skall ha 
texten "särsldlt beaktas.." då detta är en något starkare inriktning. 

2. Uppdra till kommunens tjänstemannaorganisation att när kommunen väljer att 
besvara remisser i framtiden så ska remisshandlingarna skickas ut till 
kommunstyrelsen så tidigt som möjligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun känner väl igen resonemanget i alctuell remiss. Som kommun 
innehållande samisk näring, skogs- och besöksnäring samt hållbart vattenbruk med 
minsloiing av befolkning, svikande statlig närvaro samt bristande infrastruktur utifrån 
behov för tunga transporter och persontransporter är vår kommun i remissen 
personifierad. 

Utdragsbestyrkande 
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Samtliga faktorer som är berörda i slutbetänkandet är aktuella och mycket väl 
beskrivna. Föreslagna åtgärder och mål är realistiska, nödvändiga och nåbara om 
samsyn inom ritedag och samtliga län finns. 

Två reflektioner måste dock redovisas. 

Finansieringen av föreslagna åtgärder känns dock bräcklig. I huvudsak skall samtliga 
åtgärder finansieras av att reseavdrag skall göras avståndsbaserade samt att vissa 
medel bedöms finnas inom i dag befintliga ramar för respektive myndighet. Om så är 
fallet är frågan varför åtgärder inte redan vidtagits med befintliga medel?. 

I huvuddelen av författningsförslagen står att ändring av förordningen till myndigheter 
skall innehålla ordet "beakta landsbygdernas förutsättningar..." Enda avsteget är 
Arbetsförmedlingen där förslaget är "särsldlt beaktas...". Älvdalens kommun anser att 
förordningen till samtliga myndigheter skall ha texten "särsldlt beaktas.." då detta är en 
något starkare inriktning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Remissvar på "Remiss av den Parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1", daterat 2017-02-13. 

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om följande remissyttrande: 

Älvdalens kommun ställer sig bakom "Remiss av den Parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1" med följande tillägg: 

Älvdalens kommun känner väl igen resonemanget i aktuell remiss. Som kommun 
innehållande samisk näring, skogs- och besöksnäring samt hållbart vattenbruk med 
minsloiing av befolkning, svikande statlig närvaro samt bristande infrastruktur utifrån 
behov för tunga transporter och persontransporter är vår kommun i remissen 
personifierad. 

Samtliga faktorer som är berörda i slutbetänkandet är aktuella och mycket väl 
beskrivna. Föreslagna åtgärder och mål är realistiska, nödvändiga och nåbara om 
samsyn inom riksdag, regering och samtliga län finns. 

Två reflektioner måste dock redovisas. 

Finansieringen av föreslagna åtgärder känns dock bräcklig. I huvudsak skall samtliga 
åtgärder finansieras av att reseavdrag skall göras avståndsbaserade samt att vissa 
medel bedöms finnas inom i dag befintliga ramar för respektive myndighet. Om så är 
fallet är frågan varför åtgärder inte redan vidtagits med befintliga medel? 

I huvuddelen av författningsförslagen står att ändring av förordningen till myndigheter 
skall innehålla ordet "beakta landsbygdernas förutsättningar..." Enda avsteget är 
Arbetsförmedlingen där förslaget är "särsldlt beaktas...". Älvdalens kommun anser att 
förordningen till samtliga myndigheter skall ha texten "särskilt beaktas.." då detta är en 
något starkare inriktning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Regeringskansliet avsett för Näringsdepartementet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§67 AK KS 2017/00421-2 

Medborgarlöfte 2017-2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utföra ytterligare revideringar på Medborgarlöftet 2017-

Kommunstyrelsen godkänner Medborgarlöfte 2017-2018 med ovan nämnda 
revideringar och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
medborgarlöftet för Älvdalens kommuns räkning. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från dialoger som 
hållits med medborgare och medarbetare inom kommun och polis. Övrig statistik och 
kunskap som finns inom kommun och polis kompletterar medborgardialogen. 

Älvdalens kommun tecknade tillsammans med lokalpolisområde Mora Malung/Sälen 
ert medborgarlöfte för 2016-2017 efter beslut i kommunstyrelsen den 25 olctober 2016 
(KS § 204/2016) avtalet löper till och med den 31 mars 2017. 

Polismyndigheten önskar nu upprätta ett nytt medborgarlöfte för perioden 2017-2018. 

Medborgarlöftet är reviderat från föregående år. 

Allmänna utskottet har reviderat medborgarlöftet från föregående år. 

Kommunstyrelsen utför vidare revideringar av medborgarlöftet innan godkännande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Medborgarlöfte 2017-2018. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet uppdrar till kommundirektören att utföra redaktionella ändringar i 
medborgarlöftet. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner medborgarlöftet och uppdrar åt kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna medborgarlöftet för Älvdalens kommuns räkning. 

Sändlista 
Lokalpolisområde Mora-Malung/Sälen 

Justerandes signatur J s-\ Utdragsbestyrkande 
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§68 AK KS 2017/00395-1 

Arvode för interimsordförande Gymnasienämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att interimsordförande i Gemensamma gymnasienämnden 
ska arvoderas med 20% av arvodet för kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens 
kommun under interimsperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vice ordförande i gemensamma gymnasienämnden har tjänstgjort som tillfällig 
ordförande i Mora-Orsa-Älvdalens gemensamma Gymnasienämnd. Ordinarie 
ordförande är förtroendevald i Orsa kommun och interimsordföranden i Älvdalens 
kommun. Då respektive kommun fastställer och utbetalar arvodet för 
ordförande/viceordförande i nämnden, fordras ett beslut om ordförandens arvode i 
Älvdalens kommun. 

Interimsperioden avser den tid då ordinarie ordförande har varit frånvarande. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Anders Björldund i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Arvode för interimsordförande Gymnasienämnden, 
daterat 2017-02-14. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att interimsordförande i Gemensamma gymnasienämnden 
ska arvoderas med 20% av arvodet för kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens 
kommun under interimsperioden. 

Sändlista 
Vice ordförande i Gemensamma gymnasienämnden. 

;andes signatur 1 Utdragsbestyrkande 
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§ 6 9 
AK KS 2016/01275-11 

BRIS ansökan om föreningsstöd 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningsstöd till Barnens rätt i samhället med 
2 500 kronor för verksamhetsåret 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecldingsutskottet har behandlat ärendet Föreningsstöd 2017 (SU § 8/2017) 
där de beslutade om årets föreningsstöd. 

Barnens rätt i samhället (BRIS), är en riksorganisation och uppfyller därför inte kraven 
1 kommunens gällande riktlinjer för föreningsstöd. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog allmänna utskottet att pröva frågan om stöd till 
BRIS. 

Allmänna utskottet har berett frågan om stöd till BRIS. (AU § 30/2017) 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Samhällsutvecklingsutskottet § 8/2017. 

Riktlinjer och regler för föreningsstöd, antagna av kommunfullmäktige § 111/2015. 

Ansökan om föreningsstöd från BRIS, inkommit 2016-10-04. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningsstöd till Barnens rätt i samhället med 
2 500 kronor för verksamhetsåret 2017. 

Sändlista 
BRIS, Barnens rätt i samhället 

Justerandes signatur j s~\ Utdragsbestyrkande 
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§70 AK KS 2017/00205-1 

Riktlinjer gatunamnsskyltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för gatunamnskyltning enligt följande: 

1. På allmänna gator och vägar där kommunen är väghållare bekostar kommunen 
skylt, uppsättning samt underhåll av gatunamnskylt. 

2. På enskilda vägar där kommunen ej är väghållare bekostar kommunen 
gatunamnskylt samt uppsättning av skylt om fastboende finns längs vägen. 
Underhåll av gatunamnskylt läggs på väghållaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens gatuingenjör har på uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet tagit fram 
förslag till rilctlinjer för gatunamnslcyltning i Älvdalens kommun. 

I dagsläget hanterar kommunen skyltning enligt punkten 2 i "Förslag på riktlinjer för 
gatunamnslcyltning", dnr AK KS 2017/00205-1. Budgeten för slcyltning är 50 000 
kronor per år, gatuingenjören bedömer att ytterligare åtaganden i slcyltning kräver en 
utökning av budgeten för att uppfyllas. 

Samhällsutvecldingsutskottet beredde ärendet den 21 februari 2017 (SU § 58/2017). 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Samhällsutvecldingsutskottet § 58/2017. 
Förslag på rilctlinjer för gatunamnslcyltning, dnr AK KS 2017/00205-1. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta rilctlinjer för 
gatunamnslcyltning enligt följande: 

1. På allmänna gator och vägar där kommunen är väghållare bekostar kommunen 
skylt, uppsättning samt underhåll av gatunamnslcylt. 

2. På enskilda och vägar där kommunen ej är väghållare bekostar kommunen 
skylt samt uppsättning av skylt, om fastboende finns längs vägen. Underhåll av 
skylt läggs på väghållaren. 

3. Förslaget till riktliinjer skall ändras under rubriken Rondering/översyn så 
tillvida att: 

a. Rondering skall ske årligen under hösten. 
b. Översyn med punktinsatser skall ske under våren. 

4. Gatuingenjören ges i uppdrag at uppdatera kommunens slcyltpolicy enligt 
ovanstående rilctlinjer och ändringar. 

Sändlista 
Gatuingenjör 

JjlSigrandes signatur J ~ Utdragsbestyrkande 
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§71 AK KS 2016/02148-8 

Idre Himmelfjäll gatu- och vägnamn Maskullabacken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta de föreslagna vägnamnen enligt nedan: 

l : Vintergatan 

2: Leovägen 

3: Lunavägen 

4: Capellavägen 

5: Derningbacken 

6: Cassiopejavägen 

7: Herkulesvägen 

8: Altairvägen 

9: Lynxvägen 

10: Maskullabacken 

11: Aquilavägen 

12: Lupusvägen 

13: Virgovägen 

14: Geminivägen 

2. Finansiering, beställning, uppsättning samt underhåll av vägnamnsskyltar skall 
ske av Idre Himmelfjäll AB i enlighet med riktlinjer för gatunamnslcyltning. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till vägnamn på Maskullabacken i Idre Himmelfjäll. 

Beslutsunderlag 
Förslag till vägnamn på Maskullabacken i Idre Himmelfjäll, inkommit 2017-02-03. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Anta de föreslagna vägnamnen enligt nedan: 
1: Vintergatan 

2: Leovägen 

3: Lunavägen 

4: Capellavägen 

Utdragsbestyrkande 
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5: Derningbacken 

6: Cassiopejavägen 

7: Herkulesvägen 

8: Altairvägen 

9: Lynxvägen 

10: Maskullabacken 

11: Aquilavägen 

12: Lupusvägen 

13: Virgovägen 

14: Geminivägen 

2. Finansiering, beställning, uppsättning samt underhåll av vägnamnsskyltar skall 
ske av Idre Himmelfjäll AB i enlighet med riktlinjer för gatunamnslcyltning. 

Sändlista 
Idre Himmelfjäll AB 
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§ 72 AK KS 2015/02336-4 

Riktlinjer Gatubelysning 

Beslut 

Kommunstyrelsen utför redaktionella ändringar innan antagandet. 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för gatubelysning. 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsenheten har fått i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för gatubelysning i 
Älvdalens kommun. 

Beslutsunderlag 
Förslag riktlinjer gatubelysning, daterat 2017-01-27. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
att anta framarbetat förslag på riktlinjer för gatubelysning med redaktionella 
ändringar. 

Sändlista 
Gatuingenjör 

Utdragsbestyrkande 
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§73 AK KS 2016/02171-1 

Policy för arbetsintegrerande sociala företag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Älvdalens Kommuns 
policy för arbetsintegrerande sociala företag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till en policy har tagits fram som ska tydliggöra och stärka de 
arbetsintegrerande sociala företagens roll för en växande kommun. Människors 
etablering på arbetsmarknaden är viktig för kommunens ekonomi. Genom 
dokumentet kommer Älvdalens Kommun att fokusera på följande punkter: 

• Förankra policydokumentet och sprida kunskap om detta. 
• Utveckla samverkansformer mellan kommunen och de lokala 

arbetsintegrerande sociala företagen. 
• Stärka de kommunala förvaltningarna och bolagen i offentlig upphandling med 

sociala kriterier och social ansvarsfull upphandling. 
• Jobba för att bredda utbudet av arbetsintegrerande sociala företag i hela 

kommunen 

Beslutsunderlag 
Förslag till Älvdalens Kommuns policy för arbetsintegrerande sociala företag, daterat 
2017-01-05. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta Älvdalens 
Kommuns policy för arbetsintegrerande sociala företag. 

Sändlista 

Utdragsbestyrkande 
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§74 AK KS 2017/00107-1 

Tillsynsplan inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plan för tillsyn i Älvdalens kommun år 2017 
gällande 

• Restauranger med serveringstillstånd för alkoholdrycker 
• Detaljhandel med folköl 
• Detaljhandel med tobak 
• Försäljning av receptfria läkemedel 
• Rökfria miljöer 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap 2 § har kommunen tillsyn över efterlevnaden av 
de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen har också 
tillsyn över detaljhandeln med folköl. 

Enligt tobakslagen (1993:581) 19 § har kommunen ansvar för tillsyn gällande 
detaljhandel med tobaksvaror samt tillsyn av rökfria miljöer. 

Enligt lagen (2009:730) 20 § om handel med vissa receptfria läkemedel får 
näringsidkare, efter anmälan till Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa 
receptfria läkemedel. Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden av 
regelverket. 

Beslutsunderlag 
Besök/Tillsynsplan år 2017, odaterat. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna plan för 
tillsyn i Älvdalens kommun år 2017 gällande 

• Restauranger med serveringstillstånd för alkoholdrycker 
• Detaljhandel med folköl 
• Detaljhandel med tobak 
• Försäljning av receptfria läkemedel 
• Rökfria miljöer 

Sändlista 
Alkoholhandläggare 
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§75 AK KS 2017/00168-3 

Remissvar angående Energikommissionens betänkande 
"Kraftsamling för framtidens energi" 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i remissärendet M20i7/ooo26/Ee till 
Miljö- och energidepartementet enligt miljö- och energisamordnarens yttrande daterat 
2017-02-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Remiss har inkommit från Miljö- och energidepartementet angående synpunkter på 
förslagen i Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi. 
Sista svarsdag är 19 april 2017. 

Beslutsunderlag 
Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 
2007:02), inkommit 2017-01-20. 

Kraftsamling för framtidens energi, inkommit 2017-01-20. 

Miljö- och energisamordnarens yttrande till Energikommissionen, daterat 2017-02-09. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att lämna yttrande i 
remissärendet M20i7/oo026/Ee till Miljö- och energidepartementet enligt miljö- och 
energisamordnarens yttrande daterat 2017-02-09. 

Sändlista 
Miljö- och energisamordnare 
Miljö- och energidepartementet 

mdes signatur v Utdragsbestyrkande 
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§76 AK KS 2016/02169-2 

Motion om egen busstrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänsyn 
till att nuvarande avtal med Region Dalarna gäller till och med 2026. 
Det åligger kommunstyrelsen att bevaka kommunens intressen kring 
kollektivtrafikfrågor. 

Med detta skall motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Inger Nyberg (c) och Åke Näslund (s) om att kommunen 
bör undersöka möjligheten att sköta busstrafiken i egen regi. 

Samhällsenheten har här sammanställt fakta som kan vara underlag för en diskussion 
där politiken kan ta ställning till om man vill gå vidare med en utredning i frågan. 

I rapporten "Den goda resan" från utredningen som gjordes 2003 beskrivs samverkan 
kring kollektivtrafiken i länet. Olika alternativ för hur kollektivtrafiken kan samordnas 
redovisas. Kommunerna i Dalarna, kommunförbundet Region Dalarna och Landstinget 
Dalarna har utifrån det kommit överens om samverkan. 

Älvdalens kommun har beslutat att Region Dalarna skall vara vår 
kollelaivtrafilonyndighet. Trafiken är upphandlad av Region Dalarna även för vår 
kommun och det nuvarande avtalet gäller t o m 2026. 

Skulle man ta tillbaka trafiken till egen regi innebär det att avtalet måste brytas. 
Kostnaden för det behöver utredas ytterligare för att samhällsenheten ska kunna svara 
korrekt. 

Yrkanden 
Jan Spånberg yrkar bifall till samhällsutvecldingsutskottet förslag. 

Beslutsunderlag 
Den goda resan i Dalarna- rapport från utredningen Dalarnas framtida kollektivtrafik 

Avtal mellan Region Dalarna och Älvdalens kommun 

Motion, inkommit 2016-11-14. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att avslå motionen 
med hänsyn till att nuvarande avtal med Region Dalarna gäller till och med 2026. 

Det åligger Kommunstyrelsen att bevaka kommunens intressen kring 
kollelaivtrafildrågor. 

Fakta: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Med detta skall motionen anses besvarad. 

Sändlista 
Åke Näslund 
Inger Nyberg 

Utdragsbestyrkande 
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§77 AK KS 2016/01715-1 

Avgifter för tillfälliga livsmedelsverksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsutvecklingsutskottet 
för att utreda vilka verksamheter som påverkas och hur många dessa är. Det ska även 
utredas och föreslås alternativa former av stöd till verksamheterna. 

Sammanfattning av ärendet 
För att Samhällsenheten ska kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på att fullt 
ut avgiftsfinansiera och att utföra riskbaserad offentlig kontroll, används en modell för 
att klassa livsmedelsanläggningar som är framtagen av Livsmedelsverket. Klassningen 
styr vilken kontrolltid anläggningen ska ha och därmed även avgiftens storlek. Även 
kontrollbehov utifrån faktorer som inte är direkt riskrelaterade, utan även de som 
medför en informationsrelaterad (märkning etc.) kontroll, ingår. 

Under 2015 och 2016 så har det diskuterats om möjlighet till nedsättning av årsavgiften 
till livsmedelverksamheter som är under en begränsad tidsperiod (tillfälliga 
livsmedelverksamheter) och till livsmedelsverksamheter som har traditionella metoder 
för produktion, bearbetning och distribution. Exempel är fäbodbrukare som tillverkar 
mjölkprodukter med traditionella arbetsmetoder. 

Yrkanden 
Anette Erilcsson yrkar att ärendet ska återremitteras till samhällsutvecldingsutskottet 
för att utreda vilka verksamheter som påverkas och hur många dessa är. Det ska även 
utredas och föreslås alternativa former av stöd till verksamheterna. 

Jan Spånberg yrkar bifall till samhällsutvecklingsutslcottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Peter Egardt ställer proposition på Anette Erilcsson yrkande om återremiss 
av ärendet till samhällsutvecldingsutskottet och Jan Spånbergs yrkande om bifall till 
samhällsutvecklingsutslcottets förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Anette Erilcsson yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, avgifter för "tillfälliga" livsmedelsverksamheter 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att följa 
livsmedelslagstiftningen och att livsmedelsavgift ska tas ut även för tillfälliga 
livsmedelverksamheter enligt Kommunfullmäktiges antagna taxa. 

Om Kommunstyrelsen vill stödja fäbodbrulcarna bör andra former av stöd än nedsatta 
tillsynsavgifter tillämpas. 

Justerandes signatur / Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Miljöinspektör 
Enhetschef Samhällsenheten 

Justerandes signatur Tr Utdragsbestyrkande 
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78 AK KS 2017/00244-2 

Samråd avstyckning från Väsa 2:4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna erinran mot avstyckning från Väsa 2:4. 

Kommunstyrelsen påtalar att det redan finns områden i kommunen som är planlagda 
för industriändamål. En ändring av detaljplanen i det tänkta området skulle förhindra 
att området i framtiden kan användas som skidbacke med mera. 

Sammanfattning av ärendet 
Lantmäteriet har inkommit med begäran om samråd angående avstyckning från Väsa 
2:4.1 anslutning til l området ligger Väsabacken, före detta slalombacke. Ändamålet 
med avstyckningen är industri och är inte förenlig med gällande detaljplan som idag 
medger parkering, handel, skidbacke/skidlift och parkmark. 

Yrkanden 
Leif Ekström yrkar bifall till samhällsutvecldingsutskottets förslag att lämna erinran till 
Lantmäteriet mot den tänkta avstyckningen. 

Nils-Åke Norman med bifall av Göran Olsson yrkar art kommunstyrelsen ska lämna 
besked till Lantmäteriet att kommunen inte har något att erinra mot avstyckningen. 

Propositionsordning 
Ordförande Peter Egardt ställer proposition på Leif Ekströms yrkande och Nils-Åke 
Normans yrkande med bifall av Göran Olsson. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Ekströms yrkande. 

Votering begärs. 

Votering 

Ordförande redogör för följande voteringsproposition: 

Ja - röstar den som vill art kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Ekströms yrkande om 
att lämna erinran mot avstyckningen. 

Nej - röstar den som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Åke Normans 
yrkande med bifall av Göran Olsson om att inte lämna någon erinran mot 
avstyckningen. 

Votering genomförs och utfaller så att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Ekströms 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Utdrag plankarta med avgränsning för avstyckning, odaterad. 

Gällande detaljplan, daterad 1983-06-17. 

:é'ral)des signatur , / " \ Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att avslå avstyckning 
från Väsa 2:4 för industriändamål. 

Sändlista 
Lantmäteriet division fastighetsbildning 
Markingenjör 

Utdragsbestyrkande 
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Voteringslista 

§ 78 Samråd avstyckning från Väsa 2:4 

Ja - röstar den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Leif Ekströms yrkande 
om bifall till samhällsutvecldingsutskottets förslag att lämna erinran mot 
avstyckningen. 

Nej - röstar den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Nils-Åke Normans 
yrkande med bifall från Göran Olsson, att inte lämna någon erinran mot 
avstyckningen. 

Ordinarie ledamot Ersättande ledamot Ja Nej Avstår 
1 Peter Egardt (S) X 
2 Mattias Högberg (S) Margareta Grabowska (S) X 
3 Anders Björldund (S) X 
4 Arne Jönsson (S) Leif Ekström (S) X 
5 Anette Erilcsson (S) X 
6 Karin Ardefelt(S) Mari Rustad (S) X 
7 Annelie Qvicker (MP) X 
8 Kjell Tenn (C) Göran Olsson (C) X 
9 Jan Spånberg (C) X 
10 Maria Erilcsson (C) X 
11 Daniel Nyström (C) X 
12 Nils-Åke Norman (M) X 
13 Rolf Knuts (SD) X 

Resultat 8 5 

des signatur 

1<L ^ C 3, ^ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 79 AK KS 2017/00198-2 

Ansökan om planbesked för del av Foskros 10:6, pister och 
liftar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja planbesked. 
2. Planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar föreligger. 
3. Debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 
4. Synpunkter i Nodava AB:s yttrande ska beaktas i planarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Idre Himmelfjäll Mark AB ansöker om planbesked med syfte att skapa ett 
sammanhängande lift- och pistområde som knyter an till de planerade bostads- och 
handelsområdena. En översyn har skett av de liftar och pister som föreslagits i 
samband med Masterplan, den nya detaljplanen omfattar södra delarna av befintlig 
detaljplan "Idre Himmelfjäll Skidområde" samt några ytterligare mindre områden 
söder om denna. 

Tidigt samråd har hållits med Nodava, se bilaga Yttrande från Nodava. 

Yrkanden 
Jan Spånberg yrkar bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag med tillägget av en 
fjärde punlct i beslutet: 4. Synpunkter i Nodava AB:s yttrande ska beaktas i planarbetet. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Spånbergs yrkande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, inkommit 2017-01-23. 

Avgränsningsslciss, inkommit 2017-01-23. 

Lolcaliseringslcarta, odaterad. 

Gällande detaljplan, daterad 2011-03-10. 

Yttrande från Nodava, inkommit 2017-02-13. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja planbesked. 
2. Planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar föreligger. 
3. Debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 

Utdragsbestyrkande 
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Sändlista 
Idre Himmelfjäll Mark AB, Anders Björldund 

Justerandes signatur / ^ 7e, 4r 9 Utdragsbestyrkande 
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§8o AK KS 2017/00029-4 

Strandskyddsdispens Kåtilla 29:10, fritidshus med förråd 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av fritidshus med 
förråd. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är den del av fastigheten som omfattas 
av strandskyddsbestämmelser. 

3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 2 658 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

4. Faletura översändes separat. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 

Bygglov för åtgärden har beviljats genom kommunstyrelsens beslut 2017-01-11. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen Icrävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser att utföra nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på 15 m.2 
och ett förråd med en byggnadsarea på 8m2 på fastigheten Kåtilla 29:10 i Älvdalens 
kommun. Den tänkta placeringen av fritidshuset ligger närmare än 100 meter från 
strandlinjen på Rämmasjön. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Som särsldlt skäl till dispens har sökande angett att området redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att området är 
väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. 

Beslut 

kraft. 

Justerandes signatu, Utdragsbestyrkande 
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Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18c, punkten 2, genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentligt förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Det har sedan tidigare funnits en beviljad strandskyddsdispens (MBN SD 12/0174) 
mellan 2012-12-12 och 2014-12-12 för nybyggnation av ett fritidshus med en 
byggnadsarea på 75 m.2 med tillhörande förråd på samma fastighet som det nu ansökts 
strandskyddsdispens för. 

Yrkanden 
Leif Ekström yrkar bifall till samhällsutvecklingsutskottet förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommit 2017-01-05. 

Orienteringskarta skala 1:2 500, daterad 2017-01-17. 

Orienteringskarta flygfoto skala 1:2 500, daterat 2017-01-17. 

Orienteringskarta skala 1:15 000, daterad 2017-01-17. 

Ritningar, daterade 2017-01-05. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av fritidshus med 
förråd. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är den del av fastigheten som omfattas 
av strandskyddsbestämmelser. 

3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 2 658 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

4. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 



PROTOKOLL 41(67) 
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Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

§ 81 AK KS 2017/00060-3 

Strandskyddsdispens Åsen 40:9, nybyggnad av förråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av förråd. 
2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på i ansökan bifogad 

situationsplan. 
3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 2 688 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 
4. Faktura översändes separat. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande avser att utföra nybyggnad av ett förråd med en byggnadsarea på ca 40 m2 på 
fastigheten Åsen 40:9 i Älvdalens kommun. Den tänkta placeringen av förrådet ligger 
närmare än 100 meter från strandlinjen på Åsdammen. 

Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus och flertalet komplementbyggnader. 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 

Som särskilt skäl till dispens har sökande angett att området redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Justerandes signatur J /") Utdragsbestyrkande 
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Motiv för beslut 
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18c, punkten i , området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentligt förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommit 2017-01-11. 

Uppdaterad Situationsplan med inritad tomtplatsavgränsning skala 1:500, 
daterad 2017-02-21. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja dispens från 7 kap 15 § miljöbalken för nybyggnad av förråd. 
2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på i ansökan bifogad 

situationsplan. 
3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 2 688 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 
4. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

lusterandes signatur / _ Utdragsbestyrkande 
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§82 AK KS 2017/00142-3 

Strandsskyddsdispens Storbäcken S:5, nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Storbäcken S:5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

För sökt åtgärd krävs beviljat bygglov. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Storbäcken S:5 i Älvdalens kommun. 

Transformatorstationen kommer att ersätta befintlig stolpstation och är en del av 
arbetet med att säkra elleveransen i området runt Mörkret. 

Stationen placeras i anslutning till väg för att underlätta underhållet. 

Transformatorstationens fasad utförs av röd plåt och takbeläggningen av svart plåt. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Den tänkta placeringen av transformatorstationen ligger inom 100 meter från en bäck 
som rinner inom fastigheten. 

Justerandes signatur y l ~ T Utdragsbestyrkande 
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Motiv för beslut 
Sölct åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18c, punkten i , området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandslcyddets syften. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandslcyddet eller väsentlig förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens inkommit 2017-01-19. 

Utdrag ur kartbutiken Flygfoto 1:1 500, daterat 2017-01-30. 

Utdrag ur kartbutiken 1:1500, daterat 2017-01-30. 

Pdtning, daterad 2017-01-19. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutslcottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Storbäcken S:5. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

yrandes signatur / A Utdragsbestyrkande 
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83 AK KS 2017/00143-3 

Strandsskyddsdispens Storbäcken 14:7, nybyggnad 
transformatorstation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Storbäcken 14:7. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

För sökt åtgärd krävs beviljat bygglov. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Infratek Sverige AB söker strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 
på fastigheten Storbäcken 14:7 i Älvdalens kommun. 

Transformatorstationen kommer att ersätta befintlig stolpstation och är en del av 
arbetet med att säkra elleveransen i området runt Mörkret. 

Stationen placeras i anslutning till väg för att underlätta underhållet. 

Transformatorstationens fasad utförs av röd plåt och takbeläggningen av svart plåt. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Den tänkta placeringen av transformatorstationen ligger inom 100 meter från en tjärn 
som ligger på andra sidan av länsväg 1067. 

Utdragsbestyrkande 
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Motiv för beslut 
Sölct åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särsldlda skälet som anges i miljöbalken 
7 kap § 18 c, punkten 2, området som dispensen avser är genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandslcyddet eller väsentlig förändra 
livsvillkoren för djur eller växtarter i området. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandslcyddsdispens, inkommit 2017-01-19. 

Utdrag ur kartbutiken Flygfoto 1:1500, daterat 2017-01-30. 

Utdrag ur kartbutiken 1:1500, daterat 2017-01-30. 

Pdtning, daterad 2017-01-19. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta art 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Storbäcken 14:7. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat.. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen 

jus terandes signatur / / ~ ) 

9̂  & 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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§84 AK KS 2016/01934-6 

Bygglov Gördalen 11:44, nybyggnad fritidshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja bygglov för fritidshus med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 16 773 kronor. 
3. Faktura översändes separat. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. 

Byggherren ombeds att kontakta Samhällsenheten angående tid för tekniskt samråd. 

Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan enligt PBL10 kap 6§ senast vid 
tekniskt samråd. 

Som kontrollansvarig har byggherren utsett Kjell Johansson certifierad med 
riksbehörighet för aktuell typ av kontroll. 

Byggnationen/åtgärden får ej påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och 
startbesked utfärdats. 

När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplan kommer kommunen att 
utfärda ett slutbesked i ett särsldlt beslut. Därefter får byggnaden tas i bruk. 

I enlighet med lagen om skydd mot olyckor kap 2 § 2 skall det finnas brandvarnare i 
varje byggnad där övernattning sker. Räddningstjänsten kräver ytterligare 
brandskyddsåtgärder i form av handbrandsläckare i enlighet med BBR 5:1. 

Eldstad - skorsten skall besiktas av skorstensfejarmästaren. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från beslutsdatumet. 

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 
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus. Området där fritidshuset kommer att uppföras 
omfattas av detaljplan (2039-P1979/10). 

Åtgärden i ansökan avviker från detaljplanen i avseende att fritidshuset placeras på 
priclonark, det vill säga mark som inte får bebyggas samt att taklutningen är större än 
det som medges i detaljplanen. Enligt detaljplanen medges en taklutning på 270, 

på fritidshuset i ansökan önskas det en taklutning på 31 0. 

Justerandes signatur 

Ve fy> 
Utdragsbestyrkande 
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Berörda grannar är hörda och någon erinran mot själva byggnationen eller avvikelsen 
är ej framförd. 

Motiv för beslut 
I området har det tidigare godtagits avvikelser i avseende på taklutning och tillåten 
byggnadsarea. Inom planområdet finns det hus som har en taklutning på upp till 340. 

Besök på platsen har gjorts av byggnadsinspektör. Vid tidpunkten för besöket så var 
området med den tänkta placeringen av huset snötäckt. Det man Icunde se vid besöket 
var att det finns en naturlig platå där placeringen av huset önskas. Övriga 
markförhållanden kunde ej ses. Se fotodokumentation. 

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 31 b § får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

I det här fallet kan man tolka det som att den mest ändamålsenliga placeringen av 
huset är på den naturliga platån. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, inkommit 2016-10-10. 

Teknisk beslcrivning, inkommit 2016-10-10. 

Anmälan kontrollansvarig, inkommit 2016-10-10. 

Plan-selctionsritning (A01), inkommit 2016-10-10. 

Situationsplan (A31), inkommit 2016-10-10. 

Fasadritning (All), inkommit 2016-10-10. 

3D illustrationer, inkommit 2016-10-10. 

Detaljplan (2039-P1979/10), daterad 2017-02-01. 

Foton, daterade 2017-02-01. 

Förslag till beslut 

Sändlista 

Utdragsbestyrkande 
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§ 8 5 AK KS 2017/00173-3 

Strandskyddsdispens Heden 20:17, tillbyggnad 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för tillbyggnaden på fastigheten Heden 20:17 med 
stöd av 7kap 18 b § miljöbalken och 7kap 18 c § miljöbalken, punkten 1, då 
fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

2. Den yta som får tas i anspråk är markerad på bifogad karta. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 2 688 kronor 
4. Faletura översändes separat. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör art gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Heden 20:17 s o m ligger ca 33 m 
från strandlinjen. Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 
meter från strandlinjen. 

Tillbyggnadens area är 18 kvadratmeter. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelseor. 

Området är i antagen översiktsplan. 

Motiv för beslut 
Byggnaden har i detta fall placerats inom etablerad tomtplats och det finns därför ett 
särsldlt skäl för strandslcyddsdispens. 

Slutligen framgår av ansökan att en fri passage lämnats mellan enbostadshuset och 
stranden. Strandslcyddsdispens kan därför beviljas. 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 50(67) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

Jäv 
Jan Spånberg anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om strandslcyddsdispens, inkommit 2017-01-20. 

Karta, daterad 2017-01-20. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutslcottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för tillbyggnaden på fastigheten Heden 20:17 med 
stöd av 7lcap 18 b § miljöbalken och 7lcap 18 c § miljöbalken, punkten 1, då 
fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandslcyddets syften. 

2. Den yta som får tas i anspråk är markerad på bifogad karta. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 2 688 kronor 
4. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen 

Jusierandes signatur / . . — Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 51(67) 
KOMMUNSTYRELSEN 
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

§ 86 AX KS 2016/02274-2 

Strandskyddsdispens Tyrinäs 6:18, fritidshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för fritidshuset på fastigheten Tyrinäs 6:18 i 
enlighet med bilagd situationsplan. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 ler. 
4. Faktura översändes separat. 

Upplysningar 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 
miljöbalken). 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken, det vill 
säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om ca 39 m 2 på fastigheten Tyrinäs 6:18 som 
ligger 18 m från Tyrisjön. Strandslcydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 
100 meter från strandlinjen. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är i antagen översiktsplan. 

Fastigheten har redan tagits i anspråk genom befintligt fritidshus, uthus, båthus och 
slogbod. Eftersom det är fler delägare nu så behövs ytterligare ett fritidshus. 

Motiv för beslut 
Byggnaden har i detta fall placerats inom etablerad tomtplats och det finns därför ett 
särskilt skäl för strandslcyddsdispens. 

Eftersom platsen idag utgörs av gräsmatta i en trädgård bedöms dispensen också 
förenlig med strandslcyddets syften. 

7^ 
^hist^rand 

fy 
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Då platsen inte har några särsldlda natuivärden och då allmänhetens långsiktiga 
tillgång till strandområden tillgodoses, strider dispensen heller inte mot 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandslcyddsdispens, inkommit 2016-12-01. 

Situationsplan, inkommit 2016-12-22. 

Pdtningar, inkommit 2016-12-22. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för fritidshuset på fastigheten Tyrinäs 6:18 i 
enlighet med bilagd situationsplan. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan. 
3. Det framgår av ansökan att en fr i passage lämnats mellan enbostadshuset och 

stranden. Strandslcyddsdispens kan därför beviljas. Kommunstyrelsen beslutar 
därför om ett villkor med detta innehåll. 

4. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 ler. 
5. Faktura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna 

ndes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 53(67) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

§ 87 AK KS 2017/00136-2 

Strandskyddsdispens Nornäs 46:4, nybyggnad gäststuga och 
garage 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för åtgärden på fastigheten Nornäs 46:4 med stöd 
av 7 kap 18 b § miljöbalken och 7lcap 18 c § miljöbalken, punkten 1. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faktura översändes separat. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva kommunstyrelsens 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. 

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

För att kunna nyttja strandskyddsdispensen krävs även rådighet över marken/vattnet, 
det vill säga tillstånd från fastighetsägaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av gäststuga och garage/förråd på fastigheten Nornäs 46:4. 
Gäststugan är på ca 35 kvadratmeter och garaget/förrådet på ca 78 kvadratmeter. 

Strandslcydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från 
strandlinjen. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelseor. 

Området är i antagen översiktsplan. 

Motiv för beslut 
Byggnaden har i detta fall placerats inom etablerad tomtplats och det finns därför ett 
särsldlt skäl för strandslcyddsdispens. 

Då platsen inte har några särskilda naturvärden och då allmänhetens långsiktiga 
tillgång till strandområden tillgodoses, strider dispensen heller inte mot 
strandskyddets syften. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om strandslcyddsdispens, inkommit 2017-01-18. 

Situationsplan, inkommit 2017-01-18. 

Orienteringskarta 1, daterad 2017-02-20. 

Orienteringslcarta 2, daterad 2017-02-28. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Bevilja strandslcyddsdispens för åtgärden på fastigheten Nornäs 46:4 med stöd 
av 7 kap 18 b § miljöbalken och 7lcap 18 c § miljöbalken, punkten 1. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark. 
3. Enligt fastställd taxa utgör dispensavgiften 5 376 kronor. 
4. Faletura översändes separat. 

Sändlista 
Sökande 

Länsstyrelsen Dalarna 

Justerandes signatur / - Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 55(67) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

§ 88 AK KS 2015/01841-9 

Byggsanktionsavgift Heden 1:131, tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsutvecldingsutskottet 
för att utreda möjligheter att sänka sanktionsavgiften samt att förtydliga 
beslutsunderlaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun noterade 2015-10-16 att tillbyggnad av fritidshus har påbörjats 
utan bygglov och innan startbesked har utfärdats. 

Bygglovsansökan har inkommit till kommunen 2015-09-03. Senaste handling som 
inkommit är anmälan kontrollansvarig 2015-09-21. Anmäld kontrollansvarig är ej 
certifierad. 

Den överträdelse som har skett mot plan- och bygglagens bestämmelser redogörs i 
tjänsteutlåtandet Heden 1:131, tillbyggnad av fritidshus. Byggsanktionsavgift, dnr AK 
KS 2015/01841-9. 

Yrkanden 

Nils-Åke Norman med bifall från Jan Spånberg och Mari Rustad yrkar att ärendet ska 
återremitteras till samhällsutvecldingsutskottet för att se över möjligheter att sänka 
sanktionsavgiften samt att förtydliga beslutsunderlaget. 

Ordförande Peter Egardt finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Åke Normans 
med fleras yrkande om återremiss av ärendet till samhällsutvecklingsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Bygglov, inkommit 2015-09-03. 

Bilder, daterade 2015-10-16. 

Kommunicering, daterad 2015-11-24. 

Kommunicering/brev från sökande, inkommit 2015-12-20. 

Protokollsutdrag Samhällsutvecldingsutskottet 2016-02-23 § 31 

Besvärshänvisning, daterad 2016-02-24. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att utfärda 
byggsanktionsavgift om 22 371 kronor i enlighet med 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Enligt plan- och bygglagen 13 kap 3 § kan detta beslut överldagas. 

Sändlista 
Sökande 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

56(67) 

§ 8 9 AK KS 2016/01495-7 

Byggsanktionsavgift Särna-Idre besparingsskog 1:46, 
nybyggnad fritidshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsutvecklingsutskottet för 
förtydligande av beslutsunderlaget. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med tekniska samrådet för fastigheten Särna-Idre besparingsskog 1:45, 
berättade Fjälltrivsel Event AB att markarbete och grundläggning på fastigheten Särna-
Idre besparingsskog 1:46 har påbörjats. Fjälltrivsel Event AB uppmanades att söka 
bygglov i efterhand för denna fastighet. 

En bygglovsansökan inkom till Älvdalens kommun den 2016-07-19. 

Platsen har besökts av byggnadsinspektören Sara Osman och bygglovhandläggaren Ban 
Al-Maqdasi den 2016-07-19. Bilder från platsbesöket återfinns i bilaga Bilder från 
platsbesök, dnr AK KS 2016/01495-5. 

Byggnadsinspektören bjöd in Fjälltrivsel Event AB til l ett möte den 2016-08-03 
tillsammans med enhetschefen för samhällsenheten Karin Erilcsson för att diskutera 
det påbörjade byggarbetet på fastigheten Särna-Idre besparingsskog 1:46. 

Under mötet bestämdes att Fjälltrivsel Event AB ska förklara i en skrivelse till 
kommunen varför bygget har påbörjats utan bygglov. 

Fjälltrivsel Event AB har lämnat in ett yttrande, se bilaga: Kommunicering/brev från 
sökande, dnr AK KS 2016/01495-6. 

Fjälltrivsel Event AB har än så länge valt att inte fortsätta med det pågående 
byggnadsarbetet tills kommunen fattar beslut om sanlctionsavgiften. 

Med anledning av detta avvaktar byggnadsinspektören med att handlägga 
bygglovsansölcan. 

Redogörelse för beräkning av sanlctionsavgiften samt lagstöd för påförsel av 
sanlctionsavgift finns att läsa i tjänsteutlåtandet Särna-Idre besparingsskog 1:46, 
nybyggnad fritidshus, dnr AK KS 2016/01495-7. 

Yrkanden 
Jan Spånberg yrkar att ärendet ska återremitteras till samhällsutvecldingsutskottet för 
tydliggörande av beslutsunderlaget. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Spånbergs yrkande. 

Justerandes signatur 7 / ~ \ 

<7t w" & 
Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 57(67) 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkommit 2016-07-19. 

Bilder från arbetsplatsbesök, 2016-07-19. 

Kommunicering om olovligt byggande, 2016-09-01. 

Kommunicering/ brev från sökande, inkommit 2016-09-27. 

Minnesanteckning från möte med byggherre, 2016-08-03. 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Med stöd av 11 kap 51 § och 53a § Plan- och bygglagen påföra Fjälltrivsel Event 
AB en halverad sanktionsavgift om 37 876,50 ler. 

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader från att detta beslut har 
vunnit laga kraft. 

Sändlista 
Sökande 

Utdragsbestyrkande 
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90 

Informationsärenden 
1. Nya Älvdalsskolan 

2. Mellbystrand 

3. Information från ekonomichefen 

Dnr AK KS 2017/00265-2 

Dnr AK KS 2017/00265-7 

Dnr AK KS 2017/00265-6 

Justerandes signatur 

7<l 
Utdragsbestyrkande 
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§91 

Delegationsbeslut 

Chris-Tina Eriksson 
l . Bostadsanpassning Garberg 6:7 Dnr 

Ban Al-Maqdasi 
2. Lilfjäten 5:101, tillbyggnad av fritidshus 

(anmälan) 
Dnr AK KS 2017/00405-4 

Camilla Dahl 
3. Avgift för registrering av 

livsmedelsanläggning, Levo Livs 

4. Registrering av livsmedelsanläggning, 
Blomkvists tunnbröd 

5. Årsavgift för livsmedelskontroll, 
Lomkällan 

6. Årsavgift för livsmedelskontroll, 
Navardalens Vildmarksstation 

7. Årsavgift för livsmedelskontroll, Älvdalens 
bildelar 

8. Årsavgift för livsmedelskontroll, Café 
slöjdstugan 

9. Årsavgift för livsmedelskontroll, 
Sprittgården 

10. Årsavgift för livsmedelskontroll, Håltby 
fäbod 

11. Årsavgift för livsmedelskontroll, Tongma 
thai take away 

Dnr AK KS 2016/01781-3 

Dnr AK KS 2016/01977-2 

Dnr AK KS 2017/00151-1 

Dnr AK KS 2017/00150-1 

Dnr AK KS 2017/00152-1 

Dnr AK KS 2017/00153-1 

Dnr AK KS 2017/00155-1 

Dnr AK KS 2017/00158-1 

Dnr AK KS 2017/00156-1 

Chris-Tina Eriksson 
12. Bostadsanpassning Östomsjövägen 55 

13. Bostadsanpassning Andvägen 2F 

14. Bostadsanpassning Östomsjön 29:3 

15. Bostadsanpassning Idre 5:94 

Dnr AK KS 2017/00373-5 

Dnr AK KS 2017/00289-5 

Dnr AK KS 2017/00373-6 

Dnr AK KS 2016/02210-4 

Utdragsbestyrkande 
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Margareta Eriksson 
16. Beslut om enskild avloppsanläggning, 

Västermyckeläng 23:3 

17. Beslut om uppehåll i slamtömning på 
obebodd fastighet, Evertsberg 51:3 

18. Beslut om uppehåll i slamtömning på 
obebodd fastighet, Foskros 10:122 

19. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 
slam, Älvdalens Kronopark 1:130 

20. Beslut - Uppehåll i slamtömning på 
obebodd fastighet, Månsta 17:4 

21. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 
slam, Lillfjäten 4:6 

22. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 
slam, Sörberget 8:3 

23. Beslut - Uppehåll i slamtömning på 
obebodd fastighet, Evertsberg 29:17 

24. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 
slam, Öjvasseln 21:5 

25. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 
slam, Gördalen 16:15 

26. Beslut om kompostering av latrin, 
Drevdagens Kronopark 2:41 

27. Anmälan enl 9 kap 2i§ om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, Miljöbalken -
Pdver Valley Racings verksamhet på 
Nässjön 

28. Anmälan hemkompost, Särnabyn 31:71 

29. Yttrande från samhällsenheten, 551-13197-
2016 

30. Beslut - hemkompost, Klitten 31:9 

31. Yttrande från samhällsenheten 
A040.045/2017 

32. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Älvdalens kronopark 1:126 

Dnr AK KS 2017/00108-4 

Dnr AK KS 2017/00208-2 

Dnr AK KS 2017/00207-2 

Dnr AK KS 2017/00209-2 

Dnr AK KS 2017/00219-2 

Dnr AK KS 2017/00220-2 

Dnr AK KS 2017/00226-2 

Dnr AK KS 2017/00227-2 

Dnr AK KS 2017/00247-2 

Dnr AK KS 2017/00260-2 

Dnr AK KS 2017/00200-2 

Dnr AK KS 2017/00233-3 

Dnr AK KS 2017/00306-2 

Dnr AK KS 2017/00258-2 

Dnr AK KS 2017/00256-2 

Dnr AK KS 2017/00279-3 

Dnr AK KS 2016/00336-2 

Justerandes signatur 

fe fy 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

61(67) 

33. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Älvdalens kronopark 1:39 

34. Yttrande från samhällsenheten 
A067.025/2017 

35. Yttrande från samhällsenheten 
A067.025/2017 

36. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för bergvärme, 
Västermyckeläng 38:4 

37. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för jordvärme, Väsa 53:1 och 
Väsa 6:2 

38. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för bergvärme, Älvdalens 
Kronopark 1:13 

39. Beslut gällande anmälan om installation av 
anläggning för bergvärme, Östermyckeläng 
7:10 

40. Anmälan hemkompost, Kuntmått 41:39 

41. Beslut om avgift, Västermyckeläng 23:3 

Elisabeth Fransson 
42. Delegationsbeslut omsorgsavgifter vård-

och omsorgsförvaltningen februari 2017 

Christina Holback 
43. Förvaltningschefens vidaredelegering av 

arbetsmiljöarbetsuppgifter till 
enhetschef/rektor - Mathias Jones 

44. Förvaltningschefens vidaredelegering av 
arbetsmiljöarbetsuppgifter till 
enhetschef/rektor - Jan-Olof Olsson 

45. Förvaltningschefens vidaredelegering av 
arbetsmiljöarbetsuppgifter till 
enhetschef/rektor - Björn Tegnér 

46. Förvaltningschefens vidaredelegering av 
arbetsmiljöarbetsuppgifter till 
enhetschef/rektor - Karin Eriksson 

Dnr AK KS 2016/00337-2 

Dnr AK KS 2017/00211-6 

Dnr AK KS 2017/00211-7 

Dnr AK KS 2017/00318-2 

Dnr AK KS 2017/00388-2 

Dnr AK KS 2017/00399-2 

Dnr AK KS 2017/00437-2 

Dnr AK KS 2017/00417-2 

Dnr AK KS 2017/00108-5 

Dnr AK KS 2017/00024-3 

Dnr AK KS 2017/00294-1 

Dnr AK KS 2017/00294-2 

Dnr AK KS 2017/00294-3 

Dnr AK KS 2017/00294-4 

Justerandes signatur 

Vt 
Utdragsbestyrkande 
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47. Förvaltningschefens vidaredelegering av Dnr AX KS 2017/00294-5 
arbetsmiljöarbetsuppgifter till 
enhetschef/rektor - Maria Thorstensson 

Mathias Jones 
48. Omplacering tillsvidaretjänst 

integrationspedagog 
Dnr AX XS 2016/01087-4 

Lena Karelius 
49. Yttrande om tung och bred transport i 2 

kommuner 
Dnr AX KS 2017/00432-2 

Jonas Källman 
50. Avskrivning av kundfordringar, summa 

500 ler 

51. Avskrivning av kundfordringar, summa 
3 840 kr 

52. Avskrivning av kundfordringar, summa 
3 861 ler 

53. Avskrivning av kundfordringar, summa 
3 000 ler 

Dnr AK KS 2017/00186-1 

Dnr AK KS 2017/00186-2 

Dnr AK KS 2017/00186-3 

Dnr AK KS 2017/00186-4 

Annelie Linde 
54. Lillfjäten 5:194, nybyggnad förråd 

leomplementbyggnad (Attefallhus) 
Dnr AX XS 2017/00273-3 

Stefan Linde 
55. Idre 23:18 Nätavtal om anslutning till 

norra dalarnas stadsnät. 
Dnr AX KS 2017/00031-12 

Lars Lisspers 
56. Uppsägning av hyresavtal Hålan Dnr AK KS 2016/01105-2 

57. Uppsägning av hyresavtal Trädgårdsvillan Dnr AX KS 2016/02077-3 

Jonas Nyström 
58. Särnabyn 106:3, tillbyggnad enbostadshus Dnr AK KS 2017/00131-4 

59. Särnabyn 97:2, tillbyggnad uthus 

60. Heden 1:15, nybyggnad fritidshus 

61. Storbäcleen 14:7, nybyggnad 
transformatorstation 

Dnr AK KS 2017/00128-3 

Dnr AK KS 2017/00053-8 

Dnr AK KS 2017/00097-5 

62. Blyberg 84:2, rivning av såghall Dnr AK KS 2017/00250-3 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

63(67) 

63. Blyberg 84:2, rivning av äldre tork 

64. Blyberg 84:2, rivning av verkstadsförråd 

65. Blyberg 84:2, ombyggnad av befintlig 
såghall till personalrum 

Dnr AK KS 2017/00423-3 

Dnr AK KS 2017/00387-5 

Dnr AK KS 2017/00462-3 

Anna-Karin Olsson 
66. Svar på begäran om komplettering i Dnr AK KS 2016/00149-16 

tillsynsärende till IVO. Dnr 8.5-3570/2017. 

Jan-Olov Olsson 
67. Yttrande skicross Dnr AK KS 2017/00211-2 

68. Yttrande angående, Drifting Monztabanan Dnr AK KS 2017/00279-2 

69. Yttrande angående förlängning Dnr AK KS 2017/00211-8 

Sara Osman Abdulkadir 
70. Rot 25:5, nybyggnad transformatorstation 

71. Älvdalens kyrkby 16:63, nybyggnad 
transformatorstation 

72. Idre 82:66, nybyggnad fritidshus 

73. Idre 82:60, nybyggnad fritidshus 

74. Per-Anders 5:2, nybyggnad 
transformatorstation 

Edita Pinxter 
75. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 

slamtömning Sörberget 22:7 

76. Beslut om ändrat hämtningsintervall för 
slamtömning Lillfjäten 5:96 

77. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Östomsjön 25:18 

78. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten Åsen 
77:22 

79. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Älvdalens kronopark 1:47 

80. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Blyberg 31:8 

Dnr AK KS 2017/00118-2 

Dnr AK KS 2017/00134-2 

Dnr AK KS 2017/00229-6 

Dnr AK KS 2017/00167-4 

Dnr AK KS 2017/00454-4 

Dnr AK KS 2016/01765-2 

Dnr AK KS 2016/01937-2 

Dnr AK KS 2016/00358-2 

Dnr AK KS 2016/00436-2 

Dnr AK KS 2016/00366-2 

Dnr AK KS 2016/00327-2 

Jysterant^es signatur 

Af 
Utdragsbestyrkande 
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81. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Foskros 10:85 

82. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Heden 47:3 

83. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Heden 8:4 

84. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Heden 52:2 

85. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Heden 60:1 

86. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Häggberget 1:16 

87. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Lillfjäten 5:100 

88. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Nornäs 58:1 

89. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Fjätdalen 15:6 

90. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten Åsen 
77:13 

91. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Särnabyn 110:15 

92. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Lillfjäten 5:89 

93. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Lillfjäten 5:117 

Dnr AK KS 2016/02157-2 

Dnr AK KS 2016/00420-2 

Dnr AK KS 2016/00230-2 

Dnr AK KS 2016/00438-2 

Dnr AK KS 2016/00235-2 

Dnr AK KS 2016/02271-2 

Dnr AK KS 2016/00354-2 

Dnr AK KS 2016/00247-2 

Dnr AK KS 2016/00278-3 

Dnr AK KS 2016/00325-2 

Dnr AK KS 2016/00356-2 

Dnr AK KS 2016/00359-2 

Dnr AK KS 2016/00361-2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2017-03-14 
Dokument nr: AK KS 2017/00034-9 

65(67) 

94. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Älvdalens kronopark 1:127 

95. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Lövnäs 4:1 

96. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Storbo 28:8 

97. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten Åsen 
77:19 

98. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Storbo 5:3 

99. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Östomsjön 19:10 

100. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Storbo 58:1 

101. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten Åsen 
77:i5 

102. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Särnabyn 110:10 

103. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Östomsjön 19:2 

104. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Foskros10:20 

105. Avslag gällande förlängd 
slamtömningsintervall på fastigheten 
Näset 56:2 

106. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Foskros 10:21 

Dnr AK KS 2016/00391-2 

Dnr AK KS 2016/00369-2 

Dnr AK KS 2016/00393-2 

Dnr AK KS 2016/00408-2 

Dnr AK KS 2016/00419-2 

Dnr AK KS 2016/00433-2 

Dnr AK KS 2016/00488-2 

Dnr AK KS 2016/00506-2 

Dnr AK KS 2016/00794-2 

Dnr AK KS 2016/00829-2 

Dnr AK KS 2016/01204-2 

Dnr AK KS 2016/01308-2 

Dnr AK KS 2016/01767-2 

Utdragsbestyrkande 
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107. Beslut gällande förlängt 
hämtningsintervall av slamtömning på 
Storbo 13:22 

Dnr AK KS 2016/02047-2 

Monika Rönn 
108. Avgift för registrering av Dnr AK KS 2016/01977-3 

livsmedelsanläggning, Blomkvist tunnbröd 

109. Registrering av livsmedelsanläggning, 
Valdalsbygget 

110. Avgift för registrering av 
livsmedelsanläggning, Valdalsbygget. 

111. Avgift för registrering av 
livsmedelsanläggning, Backen, Idre fjäll 

112. Registrering av livsmedelsanläggning, 
Fjällbondegårdens Café 

113. Avgift för registrering av 
livsmedelsanläggning Fjällbondegårdens 
Café 

Dnr AK KS 2017/00201-2 

Dnr AK KS 2017/00201-3 

Dnr AK KS 2017/00212-3 

Dnr AK KS 2017/00415-2 

Dnr AK KS 2017/00415-3 

Maria Thorstensson 
114. Anställning Folkhälsostrateg Dnr AK KS 2016/01341-4 

Frida Torsein 
115. Direktupphandling Nyföretagarrådgivning Dnr AK KS 2017/00203-6 

usterandes signatur 

ty 
Utdragsbestyrkande 
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§ 92 

Delgivningar 
1. Telia moderniserar nätet i Älvdalen 

kommun 

2. 

4-

Dnr AK KS 2017/00267-1 

Protokoll AK Vård- och omsorgsutskottet Dnr AK KS 2017/00039-3 
2017-01-25 

Dnr: 214-915-2017 Avsägning som 
förordnad vigselförrättare i Älvdalens 
kommun 

Dnr AK KS 2017/00221-1 

Frånsägning som vigselförrättare Herbert Dnr AK KS 2017/00240-1 
Halvarsson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


