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§ 69 Förlängd programperiod för Leader Nedre Dalälven
Dnr KK 2021-000099 043
Inbjudan till nuvarande deltagande kommuner: Avesta, Hedemora, Säter, Heby, Tierp,
Älvkarleby, Gävle och Sandviken att komma in med förlängd kommunal medfinansiering för
2022.
Leader Nedre Dalälven har under innevarande programperiod 2014–2020 bedrivit verksamhet
i enlighet med den utvecklingsstrategi som partnerskapet arbetade fram inför innevarande
programperiod. Förseningar med anledning av coronapandemin har gjort att en ny strategi för
den kommande programperioden inte kunnat tas fram. Inte heller EU har kunnat arbeta fram
medel och plan för en ny programperiod, 2021–2027, varför den blivit två år försenad, till
2023–2027.
Förlängningsåren, strategiarbetet och den kommande programperioden kräver kommunal
medfinansiering.
Leader Nedre Dalälven önskar därför medfinansiering med samma summa som för tidigare år:
229 796 kr för 2022 och framåt, samt 33 000 kr för 2021 års strategiarbete.
Många frågor återstår att lösa på EU:nivå inför den nya programperioden. Budget och
fondstruktur för Lokalt Ledd Utveckling (LLU/Leader) är inte klar, och nya lokala strategier
ska tas fram för alla EU:s Leaderområden.
Beredning
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott den 27 april 2021, § 39
- Projekt specifikt i Avesta kommun under innevarande programperiod
- Halvtidsutvärdering
- Skrivelse angående medfinansiering av Leader Nedre Dalälven
- Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021
- Ansökan om medfinansiering av förlängning av innevarade programperiod till 2021-2022
samt kommande programperiod 2023-2027 för Leader Nedre Dalälven
Yrkanden
Gunilla Berglund (C), med instämmande från Kurt Kvarnström (S), Susanne Berger (S), Pia
Aronsson (V) samt Hans-Erik Bergvall (SD), yrkar bifall till förslagen.
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§ 69 (forts)
Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Berglunds (C) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut
- Avesta kommun medfinansierar år 2022 med 229 796 kr under den pågående
programförlängningen samt lägger ytterligare 33 000 att användas under 2021 till
framarbetande av ny utvecklingsstrategi för nästa programperiod.
- Avesta kommun emotser med intresse en förnyad ansökan om medfinansiering för
nästkommande programperiod men avslår ansökan i den punkten i denna ansökan.
- Medfinansiering tas från ID 88017 där Leadermedel budgeteras.
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§ 70 Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens 10årsutvärdering
Dnr KK 2021-000106 265
Inbjudan till Avesta kommun samt övriga medlemmar i Nedre Dalälvens Intresseförening,
tillsammans med övriga medlemskommuner, organisationer, företag och allmänhet att
inkomma med yttrande över aktuell 10-årsutvärdering.
Bakgrund
Vart tionde år lämnar biosfärområden i Europa in en utvärdering av verksamheten till Unesco.
Ett syfte med det breda remissförfarandet är att få en så bred och riktig bild av
biosfärområdets verksamhet som möjligt.

Avesta kommuns synpunkter
Avesta kommun har svarat i enlighet med den medföljande mallen för remissvar, men ser inte
att vi saknar något som borde finnas med i översikten, inte heller är vi av annan åsikt och
motsäger något av innehållet.
De tabeller som finns med i utvärderingen kan vi inte ha några åsikter om utan utgår ifrån att
de organisationer som tagit fram sifferunderlaget gjort detta på bästa sätt.
Avesta kommun anser att verksamheten i Biosfärområdet är omfattande och tillfyllest och
använder möjligheten av remissvar till att förstärka nyttan av arbetet inom ett par
fokusområden där vi är mer aktiva i samverkan; Hållbar besöksnäring/turism/ inkl Leader,
samt Biologisk myggkontroll.
I övrigt ansluter sig Avesta kommun till Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens 10årsutvärdering.
Beredning
-

Avesta kommuns yttrande
Följebrev remiss
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens 10-årsutvärdering
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott den 27 april 2021, § 40
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§ 70

forts

Beslut
-

Avesta kommun ansluter sig till uppgifterna av verksamheten i Biosfärområde
Älvlandskapet Nedre Dalälvens 10-årsutvärdering och förstärker genom yttrande
Fokusområde: Besöksnäring/Leader och Myggbekämpning
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§ 74 Detaljplan för kvarteren Enen och Eken i Avesta
Dnr KK 2020- 000293 214
Ärendebeskrivning
Detaljplanen upprättas i syfte att de delar av fastigheterna som idag är planlagda som parkmark
planläggs som kvartersmark för bostäder. Möjliggöra att fastigheterna kan utökas genom att viss
del av kommunens fastighet Avesta 2:59 planläggs som kvartersmark för bostäder.
Planbestämmelserna om byggnaders placering uppdateras och förtydligas i relation till de nya
kvartersgränserna så att planstridigheterna/otydligheterna på bostadstomterna i möjlig mån
undanröjs. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900 t.o.m. SFS 2020:603)
Samråd och granskning
Planförslaget har genomgått samråd under tiden 16 november t.o.m. 20 december 2020. De
yttranden som inkom under samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som utgör
bilaga till nu framtaget granskningsutlåtande. Samrådet har dessutom annonserats i ortens
dagstidning. Förslaget har sedan varit ute för granskning under tiden under tiden 15 mars till 29
mars 2021. Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har tillsänts
underrättelse om granskning, tillsammans med planhandlingar. Under granskningstiden har
planhandlingarna även funnits tillgängliga på biblioteket i Avesta, på Västmanland-Dalarna miljöoch byggförvaltning och på projektets webbsida som kan nås via www.avesta.se.
Under granskningen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket,
Vattenfall, Polismyndigheten och dessa finns redovisade i ett granskningsutlåtande. Inkomna
yttranden har föranlett redaktionella uppdateringar av bullerutredningen under avsnitt ”Hälsa och
säkerhet” i planbeskrivningen.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 13 april 2021.
- Antagandeversioner av Plankarta, Planbeskrivning, Undersökning – behov av
miljöbedömning, Hållbarhetsbedömning och Samrådsredogörelse, upprättade 15 februari
2021, kompletterade 2021-04-13 samt Granskningsutlåtande upprättat 13 april 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott den 27 april 2021, § 38
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§ 74 (forts)
Beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 13 april 2021 godkänns.
- Detaljplan för Kv. Enen och Eken, daterad 15 februari 2021, kompletterad 2021-04-13
antas.
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