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Information

Aktuella planärenden
Samhällsbyggnadschef Arne Hjorth lämnar information om aktuella planärenden:
- Arbetsläge och prioritering för fysiska planer och projekt
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Ung Företagsamhet Dalarnas ansökan om
fortsatt stöd till Ung Företagsamhet 2017

Dnr KK 2017-00008 156
Näringslivsutvecklare Stina Lundkvist anför följande:
Ung Företagsamhets (UF) syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det
svenska utbildningssystemet. UF har senaste åren i nära samverkan med skolledning,
programansvariga på Karlfeldtgymnasiet, Tillväxt Avesta, det lokala näringslivet m fl. gett ökat
antal ungdomar chansen att prova på att starta, driva och avveckla företag under
gymnasietiden.
För detta erhöll Ung Företagsamhet ett bidrag på 2:-/invånare (43 164:-) 2015 från Avesta
kommun.
Ung Företagsamhet ansöker nu om ett bidrag på 2:-/invånare för 2017. Beräknat på SCBs
befolkningsstatistik per den 30/9 2016 blir det 46 050 kr.
UF bedrivs både under år 2 och 3 på gymnasiet, räknat på båda åren handlar det om att ca 90
av totalt 400 elever (22,5%) bedriver UF.
Av Dalarnas totalt antal anmälda UF-företag står Avesta för drygt 10 % (29 av 274 UFföretag). 12 % av de elever i Dalarna som driver UF kommer från Karlfeldtgymnasiet.
Arbetet med UF-företagande utvecklas hela tiden. Under 2016 började Karlfeldtgymnasiet
med UF-företagande som individuellt val för språkintroduktionsprogrammet, det har hittills
fungerat bra och planen är att fortsätta bedriva UF -företagande på
språkintroduktionsprogrammet såväl som i andra program. Beräkningen inför nästa UF-år blir
därmed att ca 30 % av eleverna i år 2 och 3 på Karlfeldtgymnasiet ska bedriva UF-företag.
Därtill kommer ca 10 elever på Språkintroduktionsprogrammet, som varken hör till år 2 eller
3, också att bedriva UF-företag.
Målet för läsåret 2017/2018 är att UF-företagande fortfarande ska vara tillgängligt för alla
gymnasieelever i år 2 och 3, antingen som individuellt val på samtliga gymnasieprogram eller
genom de valbara kurser som finns och att kvaliteten inom UF ska förbättras bland annat
genom ökat samarbete med kommunens näringslivsenhet.
Näringslivsutvecklarens förslag:
- Ung Företagsamhet Dalarna erhåller ett bidrag på 2:-/invånare för 2017.
- Bidraget finansieras inom Tillväxt Avestas och bildningsförvaltningens ramar till lika delar.
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Beredning
- Ung Företagsamhet Dalarnas skrivelse 10 januari 2017.
- Kommunkansliets skrivelse 7 februari 2017.
Plan- och näringslivsutskottets beslut
- Ung Företagsamhet Dalarna erhåller ett bidrag på 2:-/invånare för 2017.
- Bidraget finansieras inom Tillväxt Avestas och bildningsförvaltningens ramar till lika delar.
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§ 10

Struktur och organisation av Dala
Valideringscentrum

Dnr KK 2017-00015 106
Marie Hjelm, rektor på vuxenutbildning och integrationsenheten, anför följande:
Sammanfattning av ärendet
Dala Valideringscentrum har bedrivits som ett projekt under perioden 2014-02-01 –
2016-01-31. Projektet har finansierats med medel från Tillväxtverket, DalaWux och Region
Dalarna med totalt 2 500 000 kronor. Utvärderingen av projektet visar att majoriteten av
projektmålen har uppfyllts.
Tre Valideringsnoder är under uppbyggnad och ska omfatta:
- Teknik/Industri (Avesta)
- Besöksnäring (Malung/Sälen, Leksand, Mora)
- Vård och omsorg (Borlänge)
Noderna ska ha en expertis som innebär att övriga kommuner kan köpa Validering av dessa.
Direktionens förslag på regional och kommunal samordning kring validering i
Dalarna
Direktionen på Region Dalarna föreslår att huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen
av Dala Valideringscentrum läggs på DalaWux via Malung/Sälens Kommun.
Ett skäl till detta är att målet med den regionala samordningen är att öka möjligheterna till
validering på individnivå. Valideringsförfarandet är därmed ett operativt arbete som utförs på
individnivå medan Region Dalarnas arbete och stödinsatser i huvudsak är av strategisk
karaktär.
Förslaget bygger också på att Direktionen Region Dalarna gör bedömningen att DalaWux Malung/Sälens Kommun har skapat erfarenheter och kunskaper som är viktiga i den fortsatta
uppbyggnaden av ett Regionalt Centrum för validering. Malung/Sälens kommun bedöms
också ha byggt upp kunskap för administration rörande medfinansiering och samverkansavtal
och övrigt som kan komma att ingå för en regional samordning av Validering.
Arbetet med etablera ett Regionalt Valideringscentrum är fortfarande i initial fas vilket
kommer att innebära en utvecklingsprocess som också kräver resurser.
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Region Dalarna bedömer, utifrån erfarenheter från andra samordnande verksamheter, att det
inrättas totalt 2,1 tjänst för uppdraget att implementera och fortsätta det påbörjade arbetet
samt att ytterligare utveckla Dala valideringscentrum som ett regionalt stöd för validering.
Region Dalarna föreslår att det inrättas en samordnar/processledartjänst på 100 %. För
administration/ekonomi/kommunikation bedöms behovet vara 30 % tjänst. En tjänst på
80 % som regional Studie- och yrkesvägledare (SYV) inrättas och ska fungera som stöd för det
operativa SYV-arbetet ute i kommunerna.
Total budget är 1 545 000/år. Förslaget omfattar två år och ska utvärderas efter ett år. Efter
utvärdering finns möjlighet till omförhandling och förlängning om samordningen fallit väl ut
och kommunerna bedömer ett fortsatt behov.
Rektorns förslag:
- Avesta kommun antar Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala
Valideringscentrum
- Avesta kommun finansierar Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år. Total
budget är 1 545 000/år.
- Avesta kommun ställer sig positiv till direktionen på Region Dalarna föreslag att
huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum läggs på
DalaWux via Malung/Sälens Kommun.
Beredning
- Region Dalarnas skrivelse 17 januari 2017.
- Bildningsförvaltningens skrivelse 13 februari 2017.
Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas bildningsförvaltningens
skrivelse.
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Förslag till kommunstyrelsen
- Avesta kommun antar Region Dalarnas förslag på organisering och budget av
Dala Valideringscentrum.
- Avesta kommun finansierar Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år. Total
budget är 1 545 000 kronor/år.
- Avesta kommun ställer sig positiv till direktionen på Region Dalarna föreslag att
huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum läggs på
DalaWux via Malung/Sälens Kommun.
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§ 11

Svar – Kommunrevisionens skrivelse om
statsbidrag ”Byggbonus för att öka
bostadsbyggandet”

Dnr KK 2016-00330 212
Kommunrevisionen anför följande:
Enligt uppgift har inte Avesta kommun en så aktuell översiktsplan så att statsbidrag –
”byggbonus”, kan erhållas för bostadsbyggande.
Kommunrevisionen efterhör dels vad som orsakat detta förhållande och dels
kommunstyrelsens åtgärder så att kommunen har en aktuell översiktsplan.
Plan- och näringslivsutskottet beslutade 9 januari 2017 att hänskjuta ärendet till nästa möte för
plan- och näringslivsutskottet.
Samhällsbyggnadschef Arne Hjort lämnar följande förslag till svar till kommunrevisionen.
Kommunrevisionen har ställt en fråga till kommunstyrelsen om kriterier och behandling av
rubricerade statliga stöd för kommunens vidkommande och hur man avser att hantera saken
framöver.
Förordningen om bidraget (bonusen) trädde i kraft 15 juni 2016 även om huvuddragen
publicerades under senvåren. Ett fastställt belopp om 1,85 miljarder kronor skulle retroaktivt
fördelas mellan kommunerna baserat på antal beslutade startbesked för bostäder under
perioden 1 augusti 2015 och 31 juli 2016. Några krav på särskild användning av bidraget finns
inte. För 2017 är bidragsbeloppet 1,8 miljarder kronor och därefter 1,3 miljarder kronor
årligen.
Bidraget beräknas i olika potter, dels utifrån vad som byggs för att uppfylla ett behov av
bostäder för nyanlända i kommunen, dels utifrån vad som byggs utöver just detta behov.
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Tre villkor för att bonusen skulle kunna beviljas fanns.
1. Minst ett startbesked för bostad skulle ha beviljats under perioden (lite självklart kan
tyckas) .
2. Minst en invandrad folkbokförd som fått uppehållstillstånd under perioden.
3. Kommunen skall under innevarande eller föregående mandatperiod ha antagit ett
bostadsförsörjningsprogram.
4. Kommunen skall under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Ur PBL 3 kap: ”Översyn av planens aktualitet
27 § Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är
aktuell i förhållande till kraven i 5 §.
28 § Länsstyrelsen ska minst en gång under den mandattid som avses i 27 § redovisa sina
synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse
för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse
till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till
översiktsplanen.
Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till kommunen också när kommunen begär det.
Två av bidragskriterierna är alltså knutna till verksamhet som förvaltningen rår över, två är
det inte. Bidraget är inte riktat till förvaltningens verksamhet utan till kommunen i allmänhet.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning fick 9 september en fråga från
ekonomikontoret om förvaltningen trodde att kommunen kunde uppfylla kriterierna.
Förvaltningen svarade sanningsenligt att villkor 1 var uppfyllt med råge, liksom förmodligen
villkor 2. Villkor borde vara uppfyllt genom det nyligen antagna bostadsförsörjningsprogrammet.
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Vad gäller översiktsplanen är den antagen 2009, med tematiska tillägg från 2011 (vindkraft)
och 2014 (LIS). De tematiska tilläggen berör enbart de aktuella fördjupningsområdena och
påverkar inte planens aktualitet i övrigt. Det har inte gjorts någon översyn av planens
aktualitet under förra eller den innevarande mandatperioden. Som bestämmelserna såg ut då
fanns inga sanktioner om kommunen inte uppfyllde PBL kap 3 § 27 och den ganska
tidskrävande översynen (aktualitetsprövningen/-förklaringen) prioriterades inte, precis som i
de flesta kommunerna.
Vid en grundlig genomgång på förvaltningen drogs nu slutsatsen att översiktsplanen är kraftigt
föråldrad. För att de nybyggnadsprojekt som nu står för dörren skall kunna genomföras utan
att stå i strid med planen måste den arbetas om. Förvaltningen fick i slutet av 2016 i uppdrag
från plan- och näringslivsutskottet att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Arbetet
beräknas ta mellan 1 ½ och 2 år.
Efter att bidraget (bonusen) fördelats på godkända kommuner har frågan rests om varför
Avesta blev utan när många andra kommuner fick. Sanningen är att bidraget fördelades på 111
av Sveriges 290 kommuner (38 %). Med något enstaka undantag uppfyllde alla kommuner
villkor 1 och 2.
Villkor 3, bostadsförsörjningsprogrammet, kunde alla, med god vilja, uppfylla på ett par
månader. Villkor 4 har vad förvaltningen förstått släpat så pass i majoriteten av Sveriges
kommuner att man inte funnit det meningsfullt att söka. Avesta är alltså i gott sällskap.
Vad gäller Dalarnas kommuner har bidrag beviljats för Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora
och Smedjebacken. Samtliga dessa kommuner har aktuella översiktsplaner utom
Smedjebacken, vars plan aktualitetsförklarades i maj 2010.
Detta har föranlett förvaltningen att undersöka hur aktualitetskravet tolkats. I dialog med
Boverket har det, efter att bidragen fördelats, framkommit att boverkets tolkning av begreppet
”aktualitetsprövning” blivit oerhört generös, vilket förvaltningen inte fått kännedom om
tidigare. Man skriver följande (i mejlväxling): ” En aktualitetsprövning av översiktsplan ska
resultera i ett beslut som anger om planen är aktuell eller inte. Om den inte är det ska beslutet
även innehålla en ”handlingsplan” på vad kommunen ska göra för att planen ska bli aktuell.
Om detta har gjorts innan ansökningstidens utgång d.v.s. den 1 oktober 2017 uppfyller
kommunen villkoren för stödet.”
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Man kan tycka vad man vill om detta, för förvaltningens del innebär det att förvaltningen tar
upp den befintliga översiktsplanen igen och gör en formell aktualitetsbedömning med
tillhörande förslag till ”handlingsplan”, (vilken rimligtvis bör innebära ett förnyat beslut om
nytt planarbete).
Denna skall sedan antas av kommunfullmäktigeför att kunna användas i bidragsansökan 2017.
Kommunen bör då vara berättigad till bidrag 2017 och framledes.
Samhällsbyggnadschefens förslag:
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott beslutar anta skrivelsen som sin egen.
Beredning
- Kommunrevisionens skrivelse 14 november 2016.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 9 januari 2017 § 6.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 17 januari 2017.
Förslag till kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadschefen svar godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 12

Antagande – Detaljplan för Balders hage

Dnr KK 2016-00238 214
Planingenjör Peter Granqvist vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning anför
följande:
Ärendebeskrivning
Avesta kommun har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för Balders hage. Planområdet
ligger inom Avesta tätort och omfattar ca 1,6 ha. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för
byggande av förskola och äldreboende på platsen. En zon med naturmark lämnas mot
befintlig bebyggelse i norr. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen.
Granskning och samråd
Planförslaget har tidigare varit utställt för granskning under tiden 7 november till
21 november 2016 och dessförinnan genomfördes ett samråd mellan den 18 juli och
25 augusti 2016. De synpunkter som då inkom finns sammanställda i samrådsredogörelsen
och granskningsutlåtandet som hör till detaljplanen.
Granskning 2
Då planförslaget ändrades efter granskningen har nu en andra granskning genomförts under
tiden 16 januari till 30 januari 2017. Under denna tid har planhandlingarna funnits tillgängliga
på biblioteket i Avesta, hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och på
förvaltningens hemsida. Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har
erhållit kungörelse om granskning per post. Granskningen kungjordes även genom annons i
ortens dagstidning.
Under denna granskning har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Vattenfall
och en privatperson. Yttrandena och förslag till bemötande framgår av granskningsutlåtande 2
som hör till detaljplanen.
Planingenjörens förslag:
- Upprättat granskningsutlåtande 2, daterat 31 januari 2017, godkänns.
- Detaljplan för Balders hage, Avesta kommun, daterad 9 januari 2017, antas.
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Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 31 januari 2017.
- Antagandeversion av plankarta, planbeskrivning, samt samrådsredogörelse,
granskningsutlåtande och granskningsutlåtande 2.
Förslag till kommunstyrelsen
- Upprättat granskningsutlåtande 2, för detaljplan för Balders hage, daterat 31 januari 2017,
godkänns.
- Detaljplan för Balders hage, Avesta kommun, daterad 9 januari 2017, antas.
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Antagande – Detaljplan för Åsbo 9:1

Dnr K 2016-00292 214
Planingenjör Eva Westlund vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning anför
följande:
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Åsbo 9:1 i Avesta, Avesta kommun har upprättats i syfte att möjliggöra
handel inom området. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.
Samråd
Planförslaget samråddes under tiden 3 oktober till och med 7 november 2016. I samrådet
framfördes synpunkter på bland annat dagvattenhanteringen och parkering i närheten av väg
med farligt godstransporter.
Granskning
Detaljplanen har därefter varit ute för granskning under tiden 16 januari 2017 till och med
6 februari 2017. Under denna tid har planhandlingarna funnits tillgängliga på biblioteket i
Avesta, hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och på förvaltningens hemsida.
Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har erhållit kungörelse om
granskning per post. Granskningen kungjordes även genom annons i ortens dagstidning.
Under denna granskning har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Trafikverket,
Lantmäteriet, Svenska kraftnät, Luftfartsverket samt Vattenfall. Dock har ingen av dessa
någon erinran mot detaljplanen vilket framgår av granskningsutlåtande som hör till
detaljplanen.
Planingenjörens förslag:
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat granskningsutlåtande daterat 7 februari 2017.
- Kommunstyrelsen beslutar vidare anta detaljplan för Del av Åsbo 9:1 i Avesta, Avesta
kommun, daterad 1 december 2016.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 7 februari 2017.
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Förslag till kommunstyrelsen
- Upprättat granskningsutlåtande för detaljplan för Åsbo 9:1, daterat 7 februari 2017,
godkänns.
- Detaljplan för Åsbo 9:1, daterad 1 december 2016, antas.
___
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Medel till fördjupad undersökning av
förorenad mark för bostadsplanering, Sågplan
i Krylbo

Dnr KK 2017-00041 439
Samhällsbyggnadschef Arne Hjort anför följande:
Bakgrund.
Kommunstyrelsen fattade 2016-06-07, § 87 beslut om anslag på 150 000 kronor för
markundersökningar på fastigheten Åvestrand 2 m fl i Krylbo med inriktningen att möjliggöra
sanering inför bostadsbyggande.
Till ärendets behandling hade förvaltningen inkommit med en skrivelse.
Undersökningen är nu färdigställd av WSP och rapport har avgivits.
Av rapporten framgår att föroreningarna har en betydligt större utbredning än vad som
tidigare antagits, baserat på tidigare undersökningar och annat skriftligt material.
För att i detalj fastställa föroreningarnas utbredning och planera en kommande sanering måste
nu en kompletterande undersökning utföras. I denna kommer mark- och grundvattenprover
att tas i ett rutnät om c:a 30 x 30 meter för att om möjligt kunna identifiera områden med
skilda saneringsbehov (c:a 28 rutor). Detta för att minimera risktagandet och optimera
kommande åtgärder.
Avtalad konsult har avgivit en budget på 132 000 kronor för provtagningar och
sammanställning plus c:a 50 000 kronor för provanalys och 20 000 kronor för grävare.
Summa 202 000 kronor.
Till detta kommer 240 000 kronor för anpassad åtgärdsutredning och riskvärdering efter
genomförd provtagning.
Total kostnad 442 000 kronor.
Förvaltningen gör bedömningen att 240 000 kronor för anpassad åtgärdsutredning m m kan
inräknas i underlaget för statliga saneringsbidrag och således inkluderas i bidragssumman.
Övrig kostnad, 202 000 kronor är preliminärt inte bidragsberättigad.
Kostnaden för själva saneringsarbetet är uppskattad till 20,1 miljoner, baserat på att all jord
bortforslas, något som i hög grad kan påverkas av undersökningens resultat. Vid godkänt
projekt för sanering till bostadsändamål täcks alla dessa saneringskostnader (inklusive
projektering) av statliga bidrag
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Parallellt med dessa undersökningar tar förvaltningen fram övriga underlag för ansökan om
saneringsbidrag.
Tillsammans med ovan nämnda undersökningar bedömer Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvalting att underlaget för ansökan om saneringsmedel kommer att vara komplett.
Samhällsbyggnadschefens förslag:
- Kommunstyrelsen anslår Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning
448 tkr för provtagningar mm för fördjupad undersökning av föroreningar, anpassad
åtgärdsutredning och riskvärdering, allt avseende mark på fastigheterna Åvestrand 2 och 3,
Sågplan i Krylbo.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 10 maj 2016.
- WSP rapport – översiktlig miljöteknisk markprovtagning med förenklad riskbedömning
Åvestrand 2 & 3, 8 december 2016.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 20 februari 2017.
Vid plan- och näringslivsutskottets beredning av ärendet utdelas Västmanland-Dalarna miljöoch byggförvaltnings skrivelse.
Förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen anslår Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning 448 tkr för
provtagningar mm för fördjupad undersökning av föroreningar, anpassad åtgärdsutredning
och riskvärdering, allt avseende mark på fastigheterna Åvestrand 2 och 3, Sågplan i Krylbo.
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Delgivningar

www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid
sammanträdet
1. Dnr KK 2016-00347 447
Länsstyrelsen Västmanlands läns beslut till Biologisk myggkontroll inom Nedab – spridning
av bekämpningsmedlet VectoBac G inom Natura 2000-områden i Västmanlands län kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.
2. Dnr KK 2016-00347 447
Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut till Biologisk myggkontroll inom Nedab – spridning av
bekämpningsmedlet VectoBac G inom Natura 2000-områden i Dalarnas län kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
3. Dnr KK 2016-00244 214
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings laga kraftbevis för Detaljplan för Område
norr om Krångede.
4. Dnr KK 2017-00043 212
Borlänge kommuns inbjudan till samråd om den fördjupade översiktsplanen för Borlänge
tätort
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