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Samhällsutvecklingsutskottet 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunkontoret i Särna, 2017-12-05 ld. 09:00-12:00 

Mattias Högberg (s), ordförande 
Kent Eriksson (s), vice ordförande 
Jan-Olof Heed (s), tjänstgörande ersättare för Petra Aho (s) 
Jan Spånberg (c) 
Göran Olsson (c), tjänstgörande ersättare för Marica Leandersson (c) 
Christina Holback, förvaltningschef 
Runi Wold, enhetschef samhällsenheten 
Mathias Jones, enhetschef integrationsenheten § 178 
Björn Tegnér, enhetschef arbete- och utvecklingsenheten § 178 
Gun-Britt Hurtig, kulturpedagog § 178 
Lina Håmås, folkhälsostrateg § 178 
Maria Thorstensson, enhetschef kultur- och fritidsenheten § 178 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Via länk: 
Solveig Strand, marldngenjör § 175 
Anders Wallin, gatuingenjör § 176 
Klas Johansson, miljöinspektör § 177 
Göran Olsson (c) 

Paragraf 173 -179 

Erik Jakobsson, sekreterare 

MattiasJHögberg ( å ) , ordförande 

T T " 

Göran Olsson (c), justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Samhällsutvecldings- Sammanträdesdatum: 2017-12-05 
utskotet 

Ö v e r k l a g n i n g s t i d : ^ / ? - ^ - ^ — j 2 # / f - / ^ 

Anslaget sätts upp: ^ / ^ - / Z ~ fitf Anslaget tas n e r : ^ > / y - £ 2 <f 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 173 AK KS 2017/00063-3 

Val av justerare och datum för justering 

Beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet utser Göran Olsson att justera dagens protokoll. 
Protokollet ska finnas färdigt för justering fredag den 8 december 2017. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§174 AK KS 2017/00063-4 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationsärendet om Iskörnngpa nässjön utgår från dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§175 AK KS 2016/01812-2 

Erbjudande om markköp, Floåsen 

Beslut 
Samhällsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att Älvdalens kommun inte löser 
in Floåsen 14:5,14:7,15:24 och 15:25. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun har fått erbjudande om att köpa två tomter samt skogsmark inom 
Floåsens skifteslag. 

Tomterna är Floåsen 14:24 och Floåsen 14:25 belägna i Storsäterns by. Skogsmarken är 
Floåsen 14:5 och 14:7. 

Floåsen 14:5 är vägmark och grönområde i gällande detaljplan. 

Om kommunen ska köpa in grönområdet som ligger i anslutning till kommunens 
fastighet Floåsen 15:3 blir det en fastighetsbildningskostnad på ca 35 000:-. 

Floåsen 14:7 är skogsmark med andel i besparingsskog. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: Erbjudande om markköp, Floåsen. Daterat 2017-10-17. 

Skrivelse med erbjudande att köpa mark, Inkommen 2016-09-20, dnr AK KS 
2016/01812-1. 

Bilagor: Kartbilagor. 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att Älvdalens kommun inte löser 
in Floåsen 14:5,14:7,15:24 och 15:25. 

Sändlista 
Elin Bergsten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§176 AK KS 2017/01652-3 

Inriktningsbeslut gatubelysning 

Beslut 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

1. behålla Riktlinjer gatubelysning, antagna av kommunstyrelsen 2017-03-14 § 72. 
2. Uppdra till gatuingenjören att via Dala gatudriftsgrupp verka för att påverka 

Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppmärksammat att riktlinjer för gatubelysning som antogs 
2017-03-14 (KS § 72/2017) kan leda till negativa konsekvenser som inte förutsågs vid 
antagandet. 

Kommunstyrelsen önskar därför att gatuingenjören reviderar riktlinjer för 
gatubelysning samt ser över möjligheter och konsekvenser av att ta över 
belysningsanläggningar efter Trafikverkets vägar. 

Ett övertagande av befintliga belysningsanläggningar längs Trafilcverkets vägar innebär 
förutom kostnader vid övertagandet, ökad driftbudget även att kommunen övertar 
kostnaderna vid en framtida rasering av anläggningen. 

Ansvaret och ägandet av belysning längs Trafilcverkets väg är under utredning. 
Förslaget i denna utredning innebär ett större ägandeansvar för Trafikverlcet, men en 
stor kostnad för kommunen i form av upprustning av befintliga kommunägda 
anläggningar innan dessa överlåts till Trafikverlcet för framtida ägande, drift och 
underhåll. 

Gatuingenjören har utifrån bedömningar baserade på SKL och Trafilcverkets studie 
Belysning där det behövs - belysning längs stadig väg uppskattat kostnaden för att 
uppdatera kommunens bestånd. Kommunen har ungefär 1 000 Ijuspunlcter efter statlig 
väg. Snittkostnaden för att uppdatera dessa är 10 000 ler per ljuspunkt. Så för att få 
beståndet till ett skick som Trafllcverket godkänner för statliga vägar så skulle det 
krävas en investering om ungefär 10 miljoner kronor över en tio års period. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer gatubelysning 2017-01-21 

Gemensam studie SKL och trafikverlcet: Belysning där det behövs - belysning längs 
statlig väg, 2017 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsutslcottet uppdrar till gatuingenjören att inför varje budgetår och 
med start inför budgetåret 2019 ta fram uppgifter om förväntade merkostnader för att 
ta över belysningsanläggningar efter Trafilcverkets vägar. 

Justerandes signatur 

Kr k 
Utdragsbestyrkande 
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Samhällsutvecldingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta de reviderade 
riktlinjerna för gatubelysning under förutsättning att budgeten för gatubelysning 
årligen utökas så att den står i proportion till de nya riktlinjerna. 

Sändlista 
Gatuingenjören 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§177 AK KS 2017/01553-16 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen över ansökan om 
vattenuttag ur Idresjön m.m., mål nr M 1032-17 

Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsens ordförande att lämna 
följande delegationsyttrande: 

Kommunstyrelsen har tagit del av aktbilaga 24 och 26 i mål nr M 1032-17 gällande 
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ur Idresjön m.m. 

Kommunstyrelsen har i tidigare yttrande (KS § 240/2017) tillstyrkt ansökan förutsatt 
att framförda synpunkter beaktas samt att de förslag på villkor och skyddsåtgärder som 
anges i ansökan följs. I aktbilaga 24 bemöter sökanden delar av kommunstyrelsens 
framförda synpunkter. Kommunstyrelsen anser att sökandens förslag till tillägg för 
villkor 2, det vill säga att begränsa uttagsvolymen under perioden 1 februari ti l l 30 
september, minskar risken för negativ påverkan under lågflödesperioder och bör därför 
fastställas som villkor för verksamheten. Vad gäller frågan om att dammen behöver 
införlivas i detaljplanen för området kan kommunstyrelsen bekräfta att detta arbete 
pågår. I övrigt har kommunstyrelsen inga ytterligare synpunkter på sökandens 
bemötande av kommunens synpunkter. Kommunstyrelsen står fast vid de 
ställningstaganden kring verksamhetens tillåtlighet samt framförda synpunkter på 
nödvändiga skyddsåtgärder som framfördes i samband med tidigare lämnat yttrande 
daterat 2017-09-22 (KS § 240/2017). 

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över de delar som bemöter länsstyrelsens 
och kammarkollegiets framförda synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun har av Mark- och miljödomstolen förelagts att inkomma med 
yttrande över aktbilaga 24 och 26 i målet gällande Idre Himmelfjäll AB's ansökan om 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för vattenuttag ur Idresjön m.m. 

Kommunstyrelsen har i tidigare yttrande (KS § 240/2017) tillstyrkt ansökan förutsatt 
att framförda synpunkter beaktas samt att de förslag på villkor och skyddsåtgärder som 
anges i ansökan följs. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande daterat 2017-11-16 om att inkomma med yttrande över aktbilaga 24 och 
26 i mål nr M 1032-17 gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ur Idresjön 
m.m. 

Aktbilaga 24. Yttrande angående tillstånd för vattenuttag ur Idresjön mm. M 1032-17 

Aktbilaga 26. Idre Himmelfjäll/Resort Master Plan/Development plan (Snowmaking 
Coverage Plan) 

Beslut 

Justerandes signatur 

Wc % 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12 (KS § 240/2017). 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsens ordförande att lämna 
följande delegationsyttrande: 

Kommunstyrelsen har tagit del av aktbilaga 24 och 26 i mål nr M 1032-17 gällande 
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ur Idresjön m.m. 

Kommunstyrelsen har i tidigare yttrande (KS § 240/2017) tillstyrkt ansökan förutsatt 
att framförda synpunkter beaktas samt att de förslag på villkor och skyddsåtgärder som 
anges i ansökan följs. I aktbilaga 24 bemöter sökanden delar av kommunstyrelsens 
framförda synpunkter. Kommunstyrelsen anser att sökandens förslag till tillägg för 
villkor 2, det vill säga att begränsa uttagsvolymen under perioden 1 februari till 30 
september, minskar risken för negativ påverkan under lågflödesperioder och bör därför 
fastställas som villkor för verksamheten. Vad gäller frågan om att dammen behöver 
införlivas i detaljplanen för området kan kommunstyrelsen bekräfta att detta arbete 
pågår. I övrigt har kommunstyrelsen inga ytterligare synpunkter på sökandens 
bemötande av kommunens synpunkter. Kommunstyrelsen står fast vid de 
ställningstaganden kring verksamhetens tillåtlighet samt framförda synpunkter på 
nödvändiga skyddsåtgärder som framfördes i samband med tidigare lämnat yttrande 
daterat 2017-09-22 (KS § 240/2017). 

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över de delar som bemöter länsstyrelsens 
och kammarkollegiets framförda synpunkter. 

Sändlista 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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178 

Informationsärenden 
Information från Integrationsenheten AK KS 2017/00063-1 

2. 

3-

4-

Mathias Jones, enhetschef på 
integrationsenheten, informerar om 
senaste lägesbilden på enheten. 

Många ensamkommande avvisas av 
Migrationsverket just nu och antalet på 
kommunens HVB-hem sjunker drastiskt. 

Enhetschefen ser över olika alternativ och 
lösningar för verksamheten i framtiden. På 
uppdrag av kommundirektören 
undersökes möjligheter art teckna avtal 
med andra kommuner om mottagande av 
barn som ingår i deras tilldelade kvot. 

Information från Arbete- och AK KS 2017/00063-15 
utvecklingsenheten 

Björn Tegnér, enhetschef på arbete- och 
utvecklingsenheten, informerar om bland 
annat resultat av projektet Jobb i Norr. 

Information från förvaltningschefen AK KS 2017/00063-5 

Christina Holback, förvaltningschef, 
informerar om organisationsförändringar 
som skett i förvaltningen. 

Kulturplanen AK KS 2016/00077-12 

Lina Håmås, folkhälsostrateg, och Gun-
Britt Hurtig, loilturpedagog, informerar 
om det pågående arbetet med att ta fram 
en ny lculturplan. 

ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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§179 

Delgivningar 
1. Delegationsbeslut 

Samhällsutvecldingsförvaltningen 
perioden 2017-10-31—2017-11-28 

2. Protokoll från Samverkansråd för 
pensionärer och funlctionsnedsattas möte 
2017-11-03 

3. Länsstyrelsens beslut gällande överlclagan 
om sanlctiongsavgift 

4. Länsstyrelsens beslut i begäran om 
upphävande av strandskydd vid ett litet 
vattendrag, Älvdalens kommun 

5. Beslutade kommuntal för 2018 

6. Andelar för mottagande av 
ensamlcommande barn 2018 

7. Funktionshinder och delaktighet, 
positionspapper 

8. Minnesanteckningar Älvdalsdelegationen 
27 september 2017 m. bilagor 

9. Kallelse AK Samhällsutvecklingsutskottet 
2017-12-05 

AK KS 2017/00949-9 

AK KS 2016/02238-12 

AK KS 2016/01495-25 

AK KS 2017/01992-1 

AK KS 2017/02067-1 

AK KS 2017/00065-12 

AK KS 2017/02104-1 

AK KS 2016/00993-10 

AK KS 2017/00035-48 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


