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Jan Spånberg (c) 
Daniel Nyström (c) 
Maria Eriksson (c) 
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Erik Jakobsson, sekreterare 
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§71 AK KS 2019/00563-1 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Undantagen enligt sekretess. Socialtjänst, 26 kap 1 § 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att med stöd av 6 kap 8 a § Föräldrabalken hos Mora Tingsrätt anmäla behov 
av särskild förordnad vårdnadshavare för . 

2. Att med stöd av 6 kap 8 a § Föräldrabalken hos Mora Tingsrätt anmäla behov 
av särskild förordnad vårdnadshavare för . 

3. Att med stöd av 6 kap 8 a § Föräldrabalken hos Mora Tingsrätt anmäla behov 
av särskild förordnad vårdnadshavare för  

. 

4. Att föreslå Mora Tingsrätt att vårdnaden om  
, överflyttas på särskild förordnad vårdnadshavare  

. 

5. Att föreslå Mora Tingsrätt att vårdnaden om  
, överflyttas på särskild förordnad vårdnadshavare  

. 

6. Att föreslå Mora Tingsrätt att vårdnaden om  
, överflyttas på särskild förordnad vårdnadshavare  

. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 10 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall socialnämnden 
i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan eller anmäla behov av särskild 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken. 

Individ och familjeomsorg (IFO) har utrett , som 
uppdragstagare som särsldlt förordnad vårdnadshavare. 

Det har inte framkommit något i utredningen som visar på att  
skulle vara olämplig som särsldlt förordnad vårdnadshavare. 

_ 
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Förslag till beslut 
Individ och familjeomsorg föreslår kommunstyrelsen att  

blir särskilt förordnad vårdnadshavare till barnen: 

•  
•  
•  

Beslutsunderlag 
Uppdragstagarutredning särskilt förordnad vårdnadshavare gällande  

. 
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§ 73 AK KS 2019/00249-5 

Justering av kommunstyrelsens protokoll från sammanträde 
2019-02-12 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Reservationen från Mari Rustad (s) tas bort från ärendet Omorganisation (KS 
§ 25/2019). 

2. Kommunstyrelsen justerar protokollet från sammanträdet 2019-02-12 i sin 
helhet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12 har inte justerats. 

Anledning till att det inte har justerats är oenighet om huruvida en ledamots 
reservation ska tas med i protokollet eller inte då ledamoten ifråga avstod från att delta 
i den avgörande omröstningen i ärendet. 

Ingen protokollsanteckning har lämnats och övriga delar av protokollet har inte heller 
justeras, varför kommunstyrelsen har att justera hela protokollet. 

Ajournering 

Ajournering begärs och genomförs 5 minuter. 

Yrkanden 
Kjell Tenn (c) yrkar att reservationen från Mari Rustad (s) i ärendet Omorganisation 
(KS § 25/2019) tas ur protokollet och att kommunstyrelsen beslutar att justera 
protokollet i sin helhet omedelbart efter det samt att denna paragraf justeras 
omedelbart. 
Beslutsgång 
Ordförande Kjell Tenn (c) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Utkast till kommunstyrelsens protokoll 2019-02-12 

Utdragsbestyrkande 
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§ 88 AK KS 2019/00173-3 

Ansökan om planbesked 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att ansökan om planbesked beviljas. 
2. Att förslag till planbesked godkänns. 
3. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger och kapacitet vad gäller rening av spillvatten säkerställts. 
4. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 
5. Att paragrafen ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Serneke Group AB ansöker om planbesked för att utveclda Fjätervålen som destination. 
Utvecklingen kommer medföra byggnation av hotell, lägenheter, camping, utveckling 
av pist- och liftsystem med mer. 

Planbeskedsansökan omfattar 1600 lägenheter, fördelat på hyresrätter, bostadsrätter 
och äganderätter. 

Yttrande har inkommit från Älvdalens vatten och avfall AB (ÄVA AB). I yttrandet 
skriver de att om kommunen beviljar planbesked får man nog se det som att 
kommunen borgar för att erforderlig kapacitet finns eller kan ordnas i det allmänna 
systemet och att detta kan göras på ett för befintligt VA-kollektiv ekonomiskt 
acceptabelt vis. 

ÄVA AB rekommenderar att Älvdalens kommun framskjuter beslut om ett positivt 
planbesked til l dess att ett genomförandeavtal om överföringsledningar är träffat 
mellan ÄVA AB och exploatören. 

Planavdelningen har gjort en bedömning utifrån givna data att beviljande av detta 
planbesked troligtvis kommer kräva en utbyggnad av Idre ARV. 

Samhällsutvecldingsutskottets förslag till beslut utgår då genomförandeavtal gällande 
överföringsledning inte har tecknats. Kommunens planarkitekter har gjort en ny 
bedömning av situationen och förordar att planbesked ändå ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2019-01-21 
Kartbild, daterad 2019-01-24 
Yttrande ÄVA AB, inkom 2019-02-04 
Planavdelningens bedömning av nuläget, upprättat februari 2019 
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Förslag till beslut 
Samhällsutvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen, under förutsättning att 
genomförandeavtal gällande överföringsledning har tecknats mellan exploatör och 
Älvdalens vatten och avfall AB samt att kommunstyrelsen finansierar eller borgar för 
att erforderlig kapacitet finns eller kan ordnas i det allmänna systemet för VA. 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att planbesked beviljas. 
2. Att planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger och kapacitet vad gäller rening av spillvatten säkerställts. 
3. Att debitering för planarbetet sker enligt antagen plantaxa. Planavtal skall 

upprättas innan arbetet påbörjas. 
4. Att paragrafen ska justeras omedelbart. 

Sändlista 
Sökande 
Planarkitekt 
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