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Information

Avtal med Trafikverket – cirkulationsplats Källhagen
Näringslivssekreterare Lars Enoksson medverkar och lämnar information om krav på avtal
mellan Avesta kommun och Trafikverkets om cirkulationsplats Källhagen.
Personalfrågor
Personalchef Magnus Sörebö medverkar lämnar information om följande:
Varför slutar medarbetare i Avesta kommun? Efter att frågan ställts till chefer i kommunen
kan detta redovisas:
- Arbetsuppgifter, nya uppdrag, större städer – större uppdrag
- Utvecklingsdelen, arbetstagare fick inte önskad utveckling
- Pendling (familjeskäl), fungerar att pendla initialt men efter en tid kan det bli tyngre
- Lönen hos annan arbetsgivare.
- Kultur och socialt, svårt att komma in på arbetsplatsen, meningsfull fritid, svårt med nya
tankar och idéer.
- Pensionsavgångar
- Studier och flytt, byte av arbetsort
- Intern rörlighet, missnöje med schema (hemtjänst).
- Hög arbetsbelastning, stress, missnöje (skolan):
- Kan vara flera faktorer samtidigt.
- Avslutningssamtal med chef när man slutar, då kan orsaker redovisas. Vi har rutiner att
chefer ska genomföra avslutningssamtal
Konstnärlig gestaltning i Sportparken – beslut § 27 i protokollet
Kultur- och fritidschef Ing-Marie Pettersson-Jensen medverkar och lämnar information om
Konstnärlig gestaltning i Sportparken.
- Pontus Ersbacken var representerad på Avesta Art 2011 och 2012.
- 2015 aktualiserades frågan när konst till sportparken diskuterades, gärna något av järn och
stål.
- Intresse från bildningsförvaltningen att ha Pontus Ersbacken representerad.
- Pontus Ersbacken förslag till konstnärlig gestaltning är högt, blir som ett landmärke eller
varumärke. Lyser upp sportparken, kan ha flera färger och programmeras.
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- Sammanlagd kostnad för de två konstverken är 1 650 000 kronor samt grundarbeten
300 000 kronor.
- Tidplanen är att Fyrtornet blir klart i år och Hexagon (drömvälden) blir klar våren 2018.
- Avesta kommun brukar köpa in konstverk, t ex till rondellen vid Aaltohuset och vid Lilla
Torget.
Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum
Information kommer att lämnas av bildningsförvaltningen kommunstyrelsesammanträdet i
maj.
Svenska för invandrare
Information kommer att lämnas av bildningsförvaltningen och Eductus vid
kommunstyrelsesammanträdet i maj.
Aktuella styrelsefrågor – information från respektive styrelseordförande
■ Kommunstyrelsen – ordförande Lars Isacsson (S) och kommundirektör Anders Friberg
lämnar information om följande:
- Region Dalarnas Kollektivtrafikråd om skatteväxling.
- Per Hed från Arbetsmarknadsenheten och Lars Isacsson (S) ska träffa Arbetsmarknadsoch etableringsminister Ylva Johansson om etablering av nyanlända. Rapport vid nästa
kommunstyrelse.
- Visit Dalarna har ett konstituerande möte inom kort.
- Kammarrätten har lämnat domar i ärenden om rätt att ta del av allmän handling. Lämnas
till kommunstyrelsen för ny prövning. SVT och AT har tidigare överklagat. Överprövning
möjlig av domen. Ny begäran om utlämnade av allmänna handlingar behövs för att ny
prövning ska göras.
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■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
Integration
- 116 personer varav 41 personer under 18 år.
- 450 personer inskrivna i SFI (Svensk för invandrare). 35 personer söker varje månad och
får börja på SFI månaden efter.
- Undersköterskor har utbildats.
- Bussförarutbildning startar 22 mars.
- Preparandkurs – kompletterande utbildning i vårdyrket.
- Karlfeldtgymnasiet har utbildning Ung vuxen i Sverige.
- Migrationsverkets beslut gäller för ensamkommande.
Skola och förskola
- Utökning av roligaste sommarjobbet.
- Målet är att alla i årkurs 1 och 2 på gymnasiet, som söker sommarjobb, ska få sommarjobb.
- Uppdragsutbildningar på gymnasiet.
- Grundskolan är trångbodda.
- I Åvestadal är det 80 % som är nyanlända i förskoleklass till årskurs 3.
- Utbyggnad i Bergsnässkolan sedan Domarhagsskolan.
- Rektor i Horndal på väg att rekryteras.
- Kö till gymnasiet för ensamkommande.
- Kön till förskolan är under kontroll, men lokalfrågan är svår.
- Fritid: gratis sommaraktiviteter för unga.
Övrigt
- Beachvolleyplanerna flyttas till Sportparken.
- Invigning vid Sportparkens dag 14 maj.
- Bildningsstyrelsen går 2,2 Mkr minus efter februari.
- Lovskola – medel sökta från Avesta kommun.
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■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Påbörja planering av nya lokaler eller ombyggnad av lokaler för Krylbogruppen – LSS.
- Ombyggnad av Balders inne (boende med hemtjänst) till ca 15 särskilda boendeplatser.
- Det har gått bättre att rekrytera sommarvikarier i år, fler ansökningar.
- Alkoholhandläggaren går i pension. Avesta kommun kan eventuellt ingå i gemensam
nämnd med Falun om alkoholhandläggning. Idag har Avesta avtal med Norberg och
Skinnskatteberg som måste sägas upp.
- 25 i kö för särskilt boende. Inga överbeläggningar. Trycket från Landstinget har minskat
men möjlighet att använda de tre platserna på Lindhagen vid behov.
■ Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd – ordförande Blerta Krenzi (S) lämnar
information om följande:
- Nya vakanser när det gäller miljöchef, klimat- och energirådgivare (2 st) och
bygglovshandläggare.
- Strängnäs hjälper till med klimat- och energirådgivningen under tiden det fattas personal.
■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – ordförande Laila Borger (S) lämnar
information om följande:
Avesta Industristad AB
- Vakansgraden i lokalerna i Koppardalen är 10,8 %,
- Restaurang Koppardalen är klar.
- I Koppardalen 7.500 kvm dom inte är i utbytbart skick utan åtgärder.
- Mark finna för att bygga nya industrilokaler i Koppardalen.
- Bokslutet visar + 3,5 Mkr.
- 1 mars blev köpeavtalet klart med Myran 2 (Vattenfalls gamla lokaler). Gamla Byn
AB/Avesta Industristad AB har växt ur sina lokaler. All verksamhet flyttas dit och
nuvarande lokaler kan hyras ut till annat företag.
Gamla Byn AB
- 2 vakanta lägenheter
- Storkök i Fors skola – om-och tillbyggnad på 70 kvm (12 Mkr).
Fler kök kommer att behöva byggas om framöver.
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■ Avesta Vatten och Avfall AB – ordförande Patrik Sundin (S) lämnar
information om följande:
- Resultat 2016 + 657 000 kronor.
- Mikael Karlsson (KL) har avsagt sig uppdraget.
- Ledningsförnyelse i Horndal.
- Utbyggnad av ledningsnät i Viksberg.
- Utredning av reservvatten till Horndal.
- Förstudie gjord om strategi för avloppsreningsverken.
- Karlslund behöver avslutas – eventuell tillfällig återvinningscentral i Källhagen.
- Avtal ska tecknas med Servicecenter om en del kundtjänstuppgifter.
- Driftsledare klar till återvinningscentralen.
___
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Investeringsansökningar för teknisk service
2017

Dnr KK 2017-00039 040
Teknisk service ansöker om investeringsbeslut för nedanstående objekt/projekt, ansökningar
bifogas.
Investeringsobjekt

tkr

Väghållning
- Förbättrat Vägunderhåll
- Trygg belysning
- Vägbelysning
- Ombyggnationer gator, vägar, GC och broar
Fastighetsåtgärder
Inventarier
Fordon/större maskiner
Grönytor/Parker/Lekparker
Utvecklingsprojekt

8 000
1 000
2 000
15 700
1 500
1 500
5 550
3 000
3 000

Totalsumma investeringsansökan:

41 250

Samtliga ovanstående investeringar ryms inom den av KF beslutade totalvolymen för
investeringar för 2017.
Finansiering av driftkostnader för investeringarna sker inom Kommunstyrelsens ram.
Investeringar gällande Krylbo-Brogårdsbron samt exploateringsinvesteringar kommer senare
att hanteras som separata ärenden och ingår inte i ovanstående förteckning.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 05.17
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 15 februari 2017 § 10.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Thomasson (M) med instämmande
av Gunilla Berglund (C) att investeringsobjektet för fordon/större maskiner om 5 550 tkr ska
återremitteras för ny handläggning. I övrigt tillstyrks investeringsobjekten.
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Susanne Berger (S) yrkar, enligt tekniska utskottets förslag, att kommunstyrelsen beslutar
enligt tekniska utskottet förslag i sin helhet och att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer Susanne Bergers (S) yrkande, tillika tekniska utskottets förslag, under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt tekniska utskottets förslag i sin
helhet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Att teknisk service investeringsansökningar tillstyrks.
___
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§ 19

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.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 20 februari 2017 § 10.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och näringslivsutskottets förslag med följande tillägg:
- 128 500 kronor finansieras med medel från utvecklingspotten.
- Årsavgiften för 2018 och 2019 hänskjuts till mål och budget 2018-2020.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
- 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.
- 128 500 kronor finansieras med medel från utvecklingspotten.
- Årsavgiften för 2018 och 2019 hänskjuts till mål och budget 2018-2020.
- 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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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.
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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Kommunstyrelsen

§ 20 (forts)
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.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 20 februari 2017 § 11.
Kommunstyrelsens beslut
- Samhällsbyggnadschefen svar godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunrevisionen
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 17

2017-03-06

Kommunstyrelsen

§ 21

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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§ 21 (forts)
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 31 januari 2017.
- Antagandeversion av plankarta, planbeskrivning, samt samrådsredogörelse,
granskningsutlåtande och granskningsutlåtande 2.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 20 februari 2017 § 12.
Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande 2, för detaljplan för Balders hage, daterat 31 januari 2017,
godkänns.
- Detaljplan för Balders hage, Avesta kommun, daterad 9 januari 2017, antas.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 19

2017-03-06

Kommunstyrelsen

§ 22

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.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 20 februari 2017 § 14.
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Kommunstyrelsens beslut
- 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.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 20 februari 2017 § 14.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och näringslivsutskottets förslag med följande tillägg:
- 448 000 kronor finansieras genom budgeterade medel för utveckling och integration.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen anslår Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 448 000 kronor
för provtagningar mm för fördjupad undersökning av föroreningar, anpassad
åtgärdsutredning och riskvärdering, allt avseende mark på fastigheterna Åvestrand 2 och 3,
Sågplan i Krylbo
- 448 000 kronor finansieras genom budgeterade medel för utveckling och integration.
___
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§ 24

Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen

Dnr KK 2017-00017 002
Administrativa chefen Göran Johansson anför följande:
En översyn genomförs av samtliga styrelsers/nämnders delegationsordningar under ledning av
utredare Erica Dahlin. Översynen beräknas vara klar under andra kvartalet 2017.
Fram till dess behöver delegationsordningen för administrativ chef samt som följd även för
kanslisekreteraren ske eftersom administrativa chefen slutar sin anställning 1 februari 2017.
Nuvarande delegationsrätt:
ADMINISTRATIV CHEF
Tf 2 kap
§§ 1, 2

Utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen

§5

Ersättare för kommundirektören vad avser anställningsförhållanden för övrig
personal vid kommunkansliet.

§ 6.5

Avge yttranden i ärenden med anledning av folkbokföringslagen.

KANSLISEKRETERARE
Tf 2 kap
§§ 1&2

Ersättare för administrativa chefen med rätt att besluta om utlämnande av
allmänna handlingar som förvaras ho kommunstyrelsen.

PUL

Rätt att fatta beslut om nya/förändrade behandlingar.

Det krävs endast en förändring vad avser rätten att lämna ut allmänna handlingar
(Sekretessbeslut).
Kommunstyrelsen har inte de senaste åren getts möjlighet att avge yttranden i
folkbokföringsärenden varför detta utgår i delegationsordningen.
Delegationsrätten att ersätta kommundirektören vad avser anställningsförhållanden kommer
att redovisas i det delegationsdokument som Erica Dahlin hanterar.
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Administrativa chefens förslag:
- Delegationsordning för kommunstyrelsen revideras enligt följande:
IT-CHEF
Tf 2 kap
§§ 1,2

Utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen.

KANSLISEKRETERARE
Tf 2 kap
Ersättare för IT-chefen med rätt att besluta om utlämnande av allmänna
§§ 1&2
handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen.
PUL
Rätt att fatta beslut om nya/förändrade behandlingar.
- Den reviderade delegationsordningen gäller från och med 15 mars 2017.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 20 januari 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 24.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande revidering:
- Den reviderade delegationsordningen ska gälla från och med 7 mars 2017 efter justeringen
av kommunstyrelsens protokoll.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
- Delegationsordning för kommunstyrelsen revideras enligt följande:
IT-CHEF
Tf 2 kap
§§ 1,2

Utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen.

KANSLISEKRETERARE
Tf 2 kap
§§ 1&2

Ersättare för IT-chefen med rätt att besluta om utlämnande av allmänna
handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen.

PUL

Rätt att fatta beslut om nya/förändrade behandlingar.

- Den reviderade delegationsordningen gäller från och med 7 mars 2017 efter justering av
kommunstyrelsens protokoll.
___
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§ 25

Avrapportering av genomförd intern kontroll
inom kommunstyrelsens ansvarsområde för
perioden 2016

Dnr KK 2016-00036 042
Ekonomiassistent AnnSofie Boman anför följande:
Intern kontroll enligt kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 har genomförts. Kontrollen
har genomförts av i internkontrollplanen antagna kontrollmetoder och utsedda personer.
Ekonomiassistentens förslag:
- Avrapportering av intern kontrollplan för kommunstyrelsen för år 2016 godkänns.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 7 februari 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 25.
Kommunstyrelsens beslut
- Avrapportering av intern kontrollplan för kommunstyrelsen för år 2016 godkänns.
___
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Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2017

Dnr KK 2017-00042 042
Ekonomiassistent AnnSofie Boman anför följande:
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 har tagits fram. Kontrollerna för
2017 ligger inom områden för upphandling, ekonomi, personal, tekniska och
administration/IT.
Ekonomiassistentens förslag:
- Att anta intern kontrollplan för kommunstyrelsen för år 2017.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 7 februari 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 26.
Kommunstyrelsens beslut
- Intern kontrollplan för kommunstyrelsen för år 2017 antas.
___
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§ 27

Konstnärlig gestaltning i Sportparken

Dnr KK 2016-00352 829
Bildningsstyrelsen överlämnar ärende om inköp av konstnärlig gestaltning i Sportparken.
Konstnär Pontus Ersbacken har tagit fram ett förslag till konstnärlig gestaltning av
Sportparken med tre skilda delar; Ljusinstallation Fyrtorn, Hexagon och Digitala klätterstenar.
Förslagen kan byggas i tre skilda etapper och förslaget är att inköp görs av det första och
andra steget under en tvåårsperiod. Kostnaderna uppgår enligt budget till 1 200 000 kr
respektive 450 000 kr. Tillkommer gör kostnader för placering och montering, grundplatta
och markarbeten samt eldragning för Ljusinstallation fyrtorn samt utplacering för Hexagon.
Tekniska kontoret har, till bildningsstyrelsens sammanträde, tagit fram en kalkyl över
uppskattade kostnader för tillkommande arbeten för uppsättning av Ljusinstallation Fyrtorn.
Konstnären:
Pontus Ersbacken är född och uppvuxen i Avesta och efter bl.a. högskolestudier vid
Göteborgs universitet, konsthögskolan i Steneby, Dalsland, har han återvänt till Avesta och
har bostad och ateljé i Dicka. Han har bl.a. fått Avesta kommuns kulturstipendium 2005,
Dalarnas kulturstipendium 2011 och konstnärsnämndens konstnärsstipendium 2010. Han har
ställt ut på över 30 museer och gallerier runt om i Sverige och nämnas kan Waldemars Udde i
Stockholm samt Botaniska trädgården och Röhsska museet i Göteborg. Han har under flera år
varit en viktig del av Konstrundan i Avesta och medverkade i Avesta Art 2011 och 2012. Han
finns representerad på flera platser, senast med en stor stålskulptur utanför Södersjukhuset i
Stockholm och med ett pågående arbete med en skulptur vid Söraby skola i Växjö kommun.
Pontus Ersbacken arbetar huvudsakligen med monumentala statyer i sten och stål och vill
med sin konst lyfta fram den traditionella statyn i den moderna kulturen. Han är ofta
inspirerad av maskiner, science fiction, leksaker och dataspel. Det sistnämnda är mycket tydligt
i de verk som Pontus Ersbacken presenterar i bilagda förslag för sportparken i Avesta.
Förslaget:
Pontus Ersbacken fick under vintern 2016 uppdraget att ta fram ett förslag på en större
skulptur för sportparken. Uppdraget utgick ifrån att han är född Avestabo och utvecklats från
att ha varit en ung talang till att bli en etablerad konstnär representerad runt om i Sverige.
Efter hans medverkan i Avesta Art kom idén fram att han i likhet med Kjell Engman skulle få
möjlighet att bli representerad permanent i Avesta och att kommunen skulle köpa in ett verk.
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Vid diskussioner av utgångspunkterna för arbetet så var det centralt att lyfta fram sportparken
som en nyskapande plats för spontanaktivitet men också att lyfta in kulturen i denna sportoch idrottsmiljö. Bildningsförvaltningen pratade också om att få något som lyfte fram Avestas
nya kulturprofil för alla de resenärer som passerar Avesta på Rv 68 och låta Avesta Art och
konsten ta plats i stadsrummet. Alla dessa tankar och många fler lyfter Pontus fram i sin
beskrivning och viktiga begrepp som han betonar är inkludering, online och framtidsanda!
Byggt i stål och betong är förslagen bottnade i Avestas historia men med siktet klart ställt på
framtiden!
Bildningsförvaltningen föreslår att Ljusinstallation Fyrtorn och den inspirerande och
interaktiva miljön Hexagon uppförs i första hand.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Föreslår kommunstyrelsen att inköp görs av första och andra etappen av förslaget.
- Tillkommande kostnader för uppsättning av första etappen enligt redovisad kalkyl,
godkänns.
- Bildningschefen ges i uppdrag att ta fram tydligare riktlinjer för hur inköp av konst ska
hanteras framöver.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att hänskjuta ärendet till nästa
sammanträde.
Gunilla Berglund (C) avstod från att delta i beslutet vid kommunstyrelsens arbetsutskott
20 februari 2017.
Beredning
- Bildningsstyrelsen 7 december 2016 § 161 inkl tjänsteskrivelse.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 7.
- Kommunstyrelsen 20 februari 2017 § 27.
- Bildningsförvaltningens skrivelse 1 mars 2017.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet utdelas skrivelsen ”Konstnärlig gestaltning i
Sportparken, kompletterande ekonomiska förutsättningar”. Ing-Marie Pettersson-Jensen,
kultur- och fritidschef, medverkar och redovisar ärendet (se § 17).
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I skrivelsen framgår följande:
Konstverket skall placeras på kullen vid Sportparken. Kullen invid skateparken är ditkörda
överskottsmassor efter anläggande av de olika aktiviteterna i Sportparken. Det krävs därför en
rejäl grundläggning med 3-4 stål eller betongpålar som gjuts in fundamentet till Ljusinstallation
Fyrtorn.
För pålning, formsättning, armering, gjutning, ursparingar, ingjutningsgods för ”tornet” men
också för framdragning el, mindre markarbeten m.m. har Teknisk service bedömt kostnaden
till ca 300 000 kr.
Ekonomichef Siw Karlsson anför att inköp av konst innebär anskaffning av
anläggningstillgång som endast har en likvidpåverkan.
Lars Isacsson (S) yrkar att beslutssatserna kompletteras med kostnaderna för inköpen,
framdragning av el, markarbeten m m.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Johan Thomasson (M) med instämmande av Maarit Hessling (M) yrkar att ärendet
återremitteras till bildningsstyrelsen med följande motivering:
”Vi yrkar på återremiss av ärendet gällande konstnärlig utsmyckning av sportparken.
Anledningen är oklarheter i hur beställning av konstverk samt konstnär gått till.
Det normala förfarandet borde vara att först bestämma en budget för ändamålet och att sedan
tillfråga ett antal utvalda konstnärer som får komma in med olika förslag till utsmyckning av
sportparken.
Vi föreslår att ärendet återremitteras till bildningsförvaltningen för vidare handläggning enligt
ovanstående intentioner”
Mikael Westberg (S) med instämmande av Lars Isacsson (S) yrkar, enligt arbetsutskottets
förslag, bifall till inköp av etapp 1 och etapp 2 till en kostnad av 1 200 000 kronor respektive
450 000 kronor och att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Gunilla Berglund (C) och Lis Linnberg (L) avstår att delta i beslutet.
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§ 27 (forts)
Ordföranden ställer Mikael Westbergs och Lars Isacssons (S), tillika arbetsutskottets förslag,
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av kostnaderna.
Kommunstyrelsens beslut
- Inköp görs av etapp 1: Ljusinstallation Fyrtorn samt etapp 2: Installation/-erna Hexagon
till en kostnad av 1 200 000 kronor respektive 450 000 kronor.
- Kostnaderna för framdragning av el och mindre markarbeten m m uppgår till ca
300 000 kronor.
___
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§ 28

Ansökan om investeringsbudget –
fiberförläggning till nedläggningshotade
ADSL-noder, stamfiber till landsbygden
2017-2018

Dnr KK 2017-00009 049
Administrativa chefen Göran Johansson och IT-chef Göran Ecström anför följande:
Kommunfullmäktige beviljade mars 2015 investeringsbudget om 13 570 tkr för
fiberförläggning till nedläggningshotade ADSL-noder i följande områden:
-

Hovnäs/Leknäs
Svensbo Vansjö
Näs Bruk (Klart)
Rembo (Klart)
Knallasbenning (Klart)
Klintbo (Klart)
Stusshyttan (Klart)
Hede (Klart)
Högsbergsmasten (Klart)
Gisselbo (Klart)
By (Klart)
Storbyn

Medfinansiering har sökts hos Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med
länsstyrelsen om totalt 8 900 tkr. Avesta kommun har hittills beviljats 2 900 tkr i stöd.
I nuvarande stödansökan ingår de tre områden som ännu inte har fått fiberanslutning samt
följande områden:
- Vatebo
- Fornby
- Kullhyttan/Pellbo
- Igeltjärna
- Tillfället
- Kårbo
- Axelsbo
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§ 28 (forts)
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade IT-chef Göran Ecström och
bredbandskoordinator Marcus Eriksson och informerade om ärendet.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 10 januari 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 28.
Förslag till kommunfullmäktige
- Beviljad och kommande medfinansiering får användas för fiberutbyggnad till
Hovnäs/Leknäs, Svensbo Vansjö, Storbyn, Vatebo, Fornby, Kullhyttan/Pellbo, Igeltjärna,
Tillfället, Kårbo och Axelsbo
___
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Fyllnadsval efter Anita Tärneborg (S)

Dnr KK 2016-00290 102
Anita Tärneborg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och dess
utskott från och med 1 januari 2017, med anledning av pensionärsliv och behov av mer
ledighet.
Fyllnadsval behöver därför förrättas efter Anita Tärneborg (S) som ersättare i plan- och
näringslivsutskottet, personalutskottet och i tekniska utskottet.
Nomineringar saknades vid kommunstyrelsens möten i november 2016 och januari 2017.
Beredning
- Anita Tärneborgs (S) avsägelse 27 september 2016.
- Kommunstyrelsen 29 november 2016 § 164.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 14.
Kommunstyrelsens beslut
- Maria Andersson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott
efter Anita Tärneborg (S) t o m 2018.
- Tom Andersson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott efter
Anita Tärneborg (S) t o m 2018.
- Tom Andersson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott efter
Anita Tärneborg (S) t o m 2018.
___
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Nominering till Coompanion Dalarnas styrelse
2017-2018

Dnr KK 2017-00031 102
Coompanion Dalarna uppmanar samtliga medlemmar att nominera kandidater till styrelsen
för föreningen. Val av ledamöter och styrelse sker årligen på föreningsstämman, vice
ordförande utses inom styrelsen. Senaste dag för nomineringar är 24 mars 2017.
Styrelsen består idag av
Anna Hed, Mora, ordförande
Kristina Svensson, ABF, vice ordförande
Lars Isacsson, Avesta, ledamot
Karin Ardefelt. Älvdalen, ledamot
Martin Bengtsson, Hushållningssällskapet, ledamot
Sofia Jarl, Gagnef, ledamot
Abbe Ronsten, Säter. Ledamot
Beredning
- Coompanion Dalarnas skrivelse 25 januari 2017.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Patrik Sundin (S) att Lars Isacsson (S)
nomineras till Coompanion Dalarnas styrelse 2017-2018.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Patrik Sundins (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Lars Isacsson (S) nomineras till Coompanion Dalarnas styrelse 2017-2018.
___
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§ 31

Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Tekniska utskottets beslut 15 februari 2017 § 8, 14 och § 15.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 20 februari 2017 § 8-9 och § 15.
- Arbetsutskottets beslut 20 februari 2017 § 16-23.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
1. Dnr KK 2017-00002 002
Kommundirektörens delegationsbeslut F 02/17 ang revidering av beslutsattestanter för
kommunstyrelsens förvaltning fr o m 2017-02-13.
2. Dnr KK 2017-00068 002
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut i brådskande ärende: K 01/17 –
investeringsansökan för möbler Servicecenter.
3. Dnr KK 2017-00027 002
Administrativa chefens delegationsbeslut:
- AE 01/16: Dalarnas Tidningars begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
- AE 02/16: Dalarnas Tidningars begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
4. Dnr KK 2017-00028 002
Administrativa chefens delegationsbeslut:
- AE 01/17: Dagens Nyheters begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
- AE 02/17: SVT Nyheter Dalarnas begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
- AE 03/17: Avesta Tidnings begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
5. Dnr KK 2017/00073 002
Kanslisekreterarens delegationsbeslut KS 01/17 ang anmälan av nytt register för behandling
av personuppgifter – Seriline, automatisk besöksmottagare.
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6. Dnr KK 2017-00006 002
Risk- och säkerhetssamordnaren delegationsbeslut i ansökningar om tillstånd till
kameraövervakning:
- RS 02/17: Länsstyrelsen i Stockholms län – Polismyndigheten.
- RS 03/17: Länsstyrelsen i Stockholms län – FastOut AB i Stockholm.
- RS 04/17: Länsstyrelsen i Stockholms län – Sweco Civil AB.
- RS 05/17: Länsstyrelsen i Gävleborgs län – Sergio De Jorge Brenes.
- RS 06/17: Länsstyrelsen i Dalarnas län – Statospark Cinema AB.
- RS 07/17: Länsstyrelsen i Västerbottens län – Sveaskog Förvaltning AB.
- RS 08/17: Länsstyrelsen i Stockholms län – Missing People Sweden.
7. Dnr KK 2017/0070 002
Markchefens delegationsbeslut 15 november 2016 – 20 februari 2017 ang köpeavtal,
lägenhetsarrende, skötselavtal och odlingslott.
___
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§ 32

Delgivningar

www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid
sammanträdet.
1. Kommunstyrelsens protokoll 23 januari 2017.
www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/kommande sammanträden samt
i pärm vid sammanträdet.
1. Dnr KK 2017-00026 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 12 januari 2017.
2. Dnr KK 2017-00026 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 19 januari 2017.
3. Anteckningar från ungdomsrådets möte 15 december 2016.
4. Anteckningar från lokala brottsförebyggande rådets möte 20 december 2016.
5. Anteckningar från pensionärsrådets möte 10 februari 2017.
6. Gamla Byn AB:s protokoll 10 januari 2017.
7. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskottsprotokoll 14 februari 2017.
8. Region Dalarnas protokoll 25 januari 2017.
9. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll 2 februari 2017.
10. Dnr KK 2017-00048 143
Kommunstyrelsens ordförandes inbjudan till statsminister Stefan Löfven till Avestasamtalens
digitaliseringsseminarium i Verket 19 december 2017.
11. Dnr KK 2017-00048 143
Statsrådsberedningens svar ang inbjudan till statsminister Stefan Löfven till Avestasamtalens
digitaliseringsseminarium i Verket 19 december 2017.
12. Dnr KK 2017 00023 140
Avesta kommuns skrivelse till SVT om Antikrundan i Avesta.
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13. Dnr KK 2016-00369 007
Kommunrevisionens skrivelse om uppföljning av tidigare granskningar.
14. Dnr KK 2016-00014 168
Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut efter uppföljning enligt Lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH).
15. Dnr KK 2017-00060 042
V-Dala överförmyndarsamverkans bokslut för 2016.
16. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr 4/2017: Handlingsplan för
samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025.
17. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr 7/2017: Rökfritt Sverige
2025.
18. Dnr KK 2017-00020 112
Länsstyrelsen Dalarnas läns meddelande ang Kerstin Sonnbäck Hagfeldts förordnande som
vigselförrättare –löper ut 31 mars 2017.
19. Dnr KK 2016-00347 447
Naturvårdsverkets hemställan till Miljö- och energidepartementet – överlämnande av frågan
om tillåtlighet enligt 7 kap 29 § miljöbalken för bekämpning av larver av översvämningsmygg
i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker 2017.
20. Dnr KK 2017-00011 447
Biologisk Myggkontrolls samrådsredogörelse ang bekämpning av översvämningsmygg inom
Natura 2000-områden i Nedre Dalälven under 2017.
21. Dnr KK 2016-00093 106
Redovisning och rapport – LUPP-undersökningen 2015
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Pärm
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2016:73
2017:1
2017:2
2017:4
2017:5
2017:6
2017:7

Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft.
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad
pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda
pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017.
Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom 2b) den 15 december
2015.
Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro.
Internränta för år 2018.
Budgetförutsättningar för åren 2016-2020.
Information om Kompetenslyftet.
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