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§ 144

Jerry Harryssons (C) motion om märkning av
värdeföremål för att minska stölderna

Dnr KK 2017-00072 913
Jerry Harrysson (C) anför följande i motionen:
Vi blir ständigt påminda om att det saknas poliser, så att de kan sköta sina arbetsuppgifter.
Det värsta är att alla platser till polisutbildningen inte är besatta, detta trots att man sänkt
intagningskraven till utbildningen.
Avesta kommun har flest inbrott och våldtäkter i hela Dalarna. Polisen är beroende av
allmänheten för att man ska kunna lösa brotten.
Hur ska allmänheten kunna hjälpa polisen att lösa inbrott?
Ett sådant exempel är att vi får möjlighet att börja ”Lacka" våra värdesaker med DNA-kod,
samtidigt utrustas polisen med UV-lampor som gör att stulet gods lätt kan upptäckas.
Hälare skall enligt polisen inte vilja befatta sig med märkt gods, värdeföremålen kan märkas
med ” DNA Lack ” som går att köpa i affärerna, varje flaska har en unik DNA-kod, som
kopplas till ägarens uppgifter, polisen ser koden och föremålen, som sedan kan överlämnas till
den rättmätige ägaren.
Försök har gjorts på andra platser och inbrotten har kunnat minskas, med upp till 40 % på
1 år
Jerry Harrysons (C) förslag:
- Kommunen tillsammans med polisen verkar för att minska stölderna i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
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§ 144 (forts)
Teknisk service yttrande
- I dagsläget stöldmärks de flesta av Avesta kommuns värdesaker på annat sätt än genom
DNA-märkning. Utrustningen skyddas också av rutiner för användning, hantering och
förvaring av utrustningen samt skalskydd på byggnader där utrustningen förvaras.
- Till allmänheten erbjuds möjlighet till stöldmärkning via de flesta försäkringsbolag samt det
utbud som finns på privata marknaden. Kommunen kan inte förorda en märkning ensidigt
men kan konstatera att stöldmärkning är ett effektivt sätt att värja sig mot brottslighet.
Stöldmärkning bör kompletteras med flera skyddsåtgärder.
Säkerhetssammordnarens förslag
- Jerry Harryssons förslag om DNA-märkning av kommunens värdesaker avstyrkes.
Vid tekniska utskottets beredning av ärendet förtydligade säkerhetssammordnare Max Rupla
yttrandet, att Avesta kommuns verksamheter själva beslutar vilka inventarier som ska DNA
märkas.
Beredning
- Jerry Harryssons motion 21 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 49.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 67.
- Teknisk service säkerhetssamordnares yttrande 22 juni 2017, skrivelse nr 108.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 45.
- Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 126.
Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) och
Gunilla Berglund (C) bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad med
teknisk service yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.
___
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§ 145

Försäljning av ett område av fastigheten
Avesta 3:5

Dnr KK 2017-00291 253
Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande:
Förslag till avtal har upprättats med Gamla Byn AB angående försäljning av ett område av
fastigheten Avesta 3:5 vid Baldersgatan. Överenskommen köpeskilling är 1 500 000 kronor.
Markområdet har en tomtareal på ca 10 800 m² och ska avstyckas från kommunens fastighet
Avesta 3:5. På tomten ska Gamla Byn bygga äldrebostäder samt en förskola. Byggnationen
genomförs enligt en nyligen upprättad detaljplan, laga kraft 2017-03-29.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Stadsingenjörens/markchefens förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner ovan redovisat köpekontrakt avseende försäljning
av ett område av Avesta 3:5 till Gamla Byn AB för en köpeskilling av 1 500 000 kronor.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 4 september 2017.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 18 september 2017 § 38.
- Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 127.
Kommunfullmäktiges beslut
- Köpekontrakt avseende försäljning av ett område av Avesta 3:5 till Gamla Byn AB för en
köpeskilling av 1 500 000 kronor godkänns.
___
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§ 146

Köp av fastigheten Målaren 2 i
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00292 252
Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande:
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende köp av fastigheten Målaren 2. Säljare är
Avesta Industristad AB. Överenskommen köpeskillingen är 682 400 kronor.
Fastigheten är planlagd för industriändamål och har en areal på 8 530 m². Tillsammans med
kommunens intilliggande mark har fastigheten ett strategiskt läge i Källhagenområdet.
Fastigheten är idag utarrenderad för bilskrotsverksamhet.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Stadsingenjörens/markchefens förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner ovan redovisat förslag till köpekontrakt avseende
köp av industrifastigheten Målaren 2 för en köpeskilling av 682 400 kronor.
Beredning§
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 4 september 2017.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 18 september 2017 § 39.
- Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 128.
Kommunfullmäktiges beslut
- Köpekontrakt avseende köp av industrifastigheten Målaren 2 för en köpeskilling av
682 400 kronor godkänns.
___
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§ 147

Försäljning av industrimark i
Källhagenområdet

Dnr KK 2017-00295 253
Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande:
Förslag till avtal har upprättats avseende försäljning av industrimark vid Målargatan i
Källhagen. Köpare är Värmevärden AB för en överenskommen köpeskilling av 655 000
kronor. Markens areal är ca 26 200 m². Marken kommer att genom fastighetsreglering
överföras från kommunens fastighet Avesta 4:36 till Värmevärdens befintliga fastighet
Målaren 4.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till avtal.
Stadsingenjörens/markchefens förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner ovan redovisat förslag till avtal avseende
försäljning av industrimark till Värmevärden AB.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 6 september 2017.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 18 september 2017 § 41.
- Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 129.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avtal avseende försäljning av industrimark vid Målargatan i Källhagen till Värmevärden AB
för en köpeskilling av 655 000 kronor godkänns.
___
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§ 148

Sida 8

Delårsbokslut 2017-08-31 inkl årsprognos för
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00301 042
Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut 2017-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun,
dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten och Avfall
AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Delårsbokslutet innefattar följande delar:
- Vision
- Förvaltningsberättelse
- Inledning
- Samhällsekonomisk utveckling
- God ekonomisk hushållning
- Sammanställd redovisning - Koncernen
- Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2017
- Finansiell analys
- Räkenskaper
- Redovisningsprinciper
- Personalredovisning
- Verksamhetsberättelse
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Omsorgsstyrelsen
- Bildningsstyrelsen
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
- Gamla Byn AB
- Avesta Industristad AB
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
- Avesta Vatten och Avfall AB
- Redovisningsmodellen
- Begreppsförklaringar
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§ 148 (forts)
Avesta fortsätter att växa
Den sista juni 2017 bodde 23 238 personer i Avesta kommun.
Under det första halvåret 2017 växte Avestas befolkning med 77 personer. Detta är en
halvering jämfört med första halvåret 2016 då befolkningsökningen uppgick till 154 personer.
Samtliga kommuner i Dalarna förutom tre hade en växande befolkning det första halvåret
2017.
Flyttnettot för Avesta kommun var positivt med 87 personer. Från januari till och med juni
2017 flyttade 704 personer till Avesta (jämfört med 737 personer 2016) och 617 flyttade ut
(581). Av de 704 personer som flyttade till Avesta kom 112 från andra kommuner i Dalarna,
362 från övriga Sverige och 230 från utlandet.
Befolkningen ökade i samtliga ålderskategorier upp till 34 års ålder, och minskade i samtliga
kategorier från 60 års ålder och äldre. För åldersgrupperna mellan 35 och 59 år var
befolkningen relativt oförändrad i antal. 65 procent av den totala befolkningsökningen under
första halvåret 2017 bestod av män, vilket är en förändring jämfört med 2016 då 58 procent av
den totala befolkningsökningen bestod av kvinnor.
Födelsenettot var negativt under januari till juni månad. Totalt låg födelsenettot på minus 30
för det första halvåret.
I två av de fyra distrikten har befolkningen ökat. Ökningen i centrala Avesta var 72 personer
och i By 25 personer. I Folkärna minskade befolkningen med sex personer och i Grytnäs med
16 personer. Utöver de förändringarna ökade befolkningen med ytterligare två personer från
okänt distrikt.
Boende
I mars 2015 antog kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun
2015-2020. Programmet innehåller riktlinjer för Avesta kommuns bostadsförsörjning samt
strategier för att möta den ökande efterfrågan på bostäder. Programmet visar på ett behov av
att utöka det befintliga bostadsbeståndet över de kommande fem åren, både genom
upprustning av existerande bostäder samt om- och nybyggnationer. Både hyres- bostads- och
äganderätter efterfrågas.
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§ 148 (forts)
Inom delprojektet ”Utveckla bostadsmarknaden tillsammans med externa intressenter” i
Avesta 2020-projektet inleddes arbetet med att locka externa intressenter att bygga bostäder i
Avesta. Detta arbete har fortsatt efter att Avesta 2020-projektet avslutades.
Byggnation av ett flerfamiljshus på Örnen 6 påbörjades under våren 2017. Här byggs 11
hyreslägenheter med hög standard. På tomten Jansbo3 bredvid polishuset i centrala Avesta har
Swedish House Construction under vintern och våren byggt 20 hyresrätter i två våningar.
Swedish House Construction planerar dessutom för ytterligare 15 hyresrätter centralt i Avesta.
Dessa är planerade att stå klara till årsskiftet 2017/2018.
Avesta kommun planerar dessutom för fler nya bostäder! Med start i höst kommer vi att bjuda
in till tre markanvisningstävlingar för bostadsbebyggelse i Krylbo och Avesta.
Detaljplanearbeten pågår för fullt. I och med tävlingen hoppas man kunna börja bebygga
tomterna i samverkan med utvald exploatör.
Först ut är kvarteret Lönngränd i Krylbo, helt nära järnvägsstationen och älven. Den tävlingen
kommer ut under hösten 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 släpps därefter Mattsbohöjden, en
central tomt i Avesta, högt belägen med en utsikt över stad och vatten. Sommaren 2018
bjuder vi in till ny markanvisningstävling för exploatering av den f d Sågplan i Krylbo, med ett
underbart strandläge vid Dalälven.
Näringsliv
Från Avestas två största företag Outokumpu och Stora Enso Fors rapporteras positiva
signaler vilket också innebär att flera underleverantörer till dem har mycket jobb.
Fortsatt stort intresse för etableringar i Avesta finns. Biltema avser att i september lämna in
bygglovsansökan för etablering i Dalahästområdet. KappAhl etablerar sig i Avestagallerian i
september och omlokaliseringar av befintliga butiker gör att Gallerian utvecklas positivt.
Nyetablering av KappAhl, och omlokaliseringar av butiker stärker Avestagallerian och ger
även möjligheter till utveckling hos andra fastighetsägare i centrum.
Senast redovisade siffror för handeln i Avesta visar på att Avesta behåller en stark position
med jämförbara kommuner.
I Horndal har Avesta kommun sålt ett stort detaljplanelagt industriområde. Avsikten är att ett
datacenter ska etableras i Horndal och ett intensivt arbete pågår inom kommunkoncernen för
att förbereda Avesta och Horndal för denna stora etablering.
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§ 148 (forts)
Handeln
Avestagallerians Företagarförening har ombildats till Avesta Centrumförening för att kunna
vara verksamt i hela centrum samt kunna organisera även fastighetsägare och butiker utanför
Avestagallerian. Målsättningen är att Avesta Centrumförening ska vara den sammanhållande
utvecklingsorganisationen i centrum mellan butiker, fastighetsägare och Avesta kommun.
Utifrån detta avvecklas för närvarande Avesta Stadsutveckling (ASU).
Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Avesta har minskat under årets sju första månader, både för åldersgruppen
16-64 år och för ungdomar mellan 18 och 24 år. Den totala arbetslösheten uppgick i slutet av
juli till 1 360 personer, varav 220 var ungdomar mellan 18-24 år. Detta motsvarar en
minskning på 19,4 % för ungdomar och 8,1 % för åldersgruppen 16-64 år.
Per 31 juli 2017 låg den totala arbetslösheten, öppet arbetslösa och personer i åtgärder, i
Avesta högre än både riket och Dalarna. Detta gäller även för ungdomar mellan 18-24 år.
Behovet och efterfrågan av en tydlig och långsiktig samverkan kring målgruppen ungdomar
och nyanlända har ökat markant det senaste året, både inom kommunala verksamheter och
med övriga samverkansparter. Arbetsmarknadsenhetens insats Ungdomscenter Avesta har
tidigare varit en framgångrik satsning som kommunen genomfört i samverkan med
Arbetsförmedlingen (AF) och Socialtjänsten. Förutom under första halvåret 2017 då antalet
ungdomar som Arbetsmarknadsenheten aktivt jobbar med drastiskt sjunkit. Bland annat beror
detta på AF:s upphandling av kompletterande aktörer inom stöd och matchning samt ett eget
AF/ESF projekt ”Ung framtid”. Men vi har också sett en förändring av målgruppen där andra
behov behöver tydliggöras som vi behöver skapa förutsättningar att jobba vidare med. Inför
2018 ser vi i samverkan tillsammans över hur vi ska jobba vidare för att med hållbarhet
fortsätta få ner ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har tillsammans med Region Dalarna bedrivit projektet.
Unga till arbete mot målgruppen 18-24 år där syftet varit att identifiera egna resurser samt få
hjälp till en praktikplats som underlättar att få ett jobb. Projektet har genomförts i två
omgångar om 3 år och avslutas nu from oktober 2017. Under perioden jan-augusti har AME
haft aktivitet för 15 ungdomar varav 11 män, en hen och tre kvinnor.
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§ 148 (forts)
En man har fått jobb på heltid, en man och en kvinna jobbar på timmar, fyra män och en
kvinna räknas som slutförda uppdrag och återgår till remitterande instans, en man och en
kvinna har skrivits in på AF för vidare insats, en man har flyttat från Avesta, en man har gått
över till Framtidsjobb Avesta, en man har gått till studier på SFI, en hen börjar studera på
folkhögskola samt en man uppbär aktivitetsersättning.
Samverkansteamet Avesta startades 2015 med stöd av Södra Dalarnas
Samordningsförbund. Teamet drivs i samverkan mellan Avesta kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Landstinget och riktar sig till individer i behov av samordnad
rehabilitering och som står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen är 16-64 år. Under årets
första halva har man jobbat med 38 personer, varav 18 män och 20 kvinnor. Hittills har sju
personer fått arbete, varav fyra kvinnor och tre män. Två kvinnor har börjat studera och fem
personer har gått vidare till annan arbetslivsinriktad rehab.
2016 erbjöds 212 feriejobbplatser i relation till i år då 216 gymnasieungdomar fått feriejobb i
Avesta kommun. I år har vi erbjudit feriejobb inom grönyteskötsel, köksverksamhet,
barnverksamhet, Visentparken, Sportparken, äldreomsorgen, Metropoolen, musikskolan samt
på Verket och AME. Feriejobb är en viktig och bra möjlighet till en yrkesintroduktion, få en
egen inkomst och arbetslivserfarenhet!
Förutom att kommunen erbjuder kommunala feriejobb har avtal tecknats med Roligaste
Sommarjobbet som drivs av företaget Indivator. I år erbjöds 40 gymnasieelever möjlighet att
skapa sitt eget sommarjobb under fyra veckor, en ökning med 10 platser. Syftet är att öka
ungas intresse och förståelse för företagande.
Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar, Kommunalt Aktivitetsansvar, som har
fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning. Under 2016 träffade man 96 ungdomar totalt och hittills mellan 1 jan-31 augusti
2017 har AME genomfört aktiviteter med 22 ungdomar, 15 män och sju kvinnor. 45
ungdomar har fått erbjudande om aktivitet men har tackat nej. 98 ungdomar har
avslutats under tiden, 48 på grund av att de fyllt 20 år, 40 har flyttat från Avesta och ytterligare
10 har återgått till studier på gymnasienivå.
Framtidsjobb Avesta är ett sedan april 2016 nystartat ESF projekt för de som är särskilt
långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen är 16-64 år. Deltagarna kommer från AF och
Socialtjänsten. Från januari till juni har man haft 45 deltagare inskrivna, 21 män och 24
kvinnor, varav fem under 25 år.
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Hittills har 15 börjat arbeta, varav nio kvinnor och sex män. Tre har börjat studera på
studiemedelsberättigade utbildningar, varav två män och en kvinna. Fyra personer har avbrutit
insatsen pga flytt eller dylikt, varav tre män och en kvinna. Tydligt behov av verksamheten
finns och utmaningen framåt ligger i att långsiktigt kunna ta emot och jobba aktivt med fler
deltagare.
AME samordnar visstidsanställningar med ekonomiskt stöd inom kommunens
förvaltningar. Under årets första halvår har vi samordnat 48 anställningar, varav 37 män och
11 kvinnor.
Att det är så många fler män än kvinnor som fått arbete beror på anvisningar AME får från
AF och Socialtjänsten. De kartlägger personer som kan vara berättigade till olika insatser som
t ex anställningar med stöd och som är anställningsbara utifrån kartläggningen som även AME
är delaktiga i till viss del. Vi ser gärna att fler kvinnor får möjligheten att nå en anställning och
behöver då få fler remitterade till våra verksamheter. Utmaningen är att öka den procenten.
AME Service erbjuder meningsfull praktik eller olika typer av anställning med stöd.
Deltagarna kommer från AF och Socialförvaltning. Målgruppen är 16-64 år. Hittills under året
har man haft sammanlagt 46 deltagare varav 38 män och åtta kvinnor. 12 har varit ungdomar,
varav 10 män och två kvinnor. Hittills har sex avslutats till jobb, tre till studier och 10 har
återgått till remitterande instans för andra insatser. 15 personer har erbjudits praktik.
Regeringen har genom delegationen unga till arbete (DUA) initierat åtgärder för att
arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag på lokal
nivå. En lokal överenskommelse för Avesta kommun omarbetas under hösten med AF.
Överenskommelsen syftar till att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och
varaktigt minska ungas arbetslöshet genom en utvecklad gemensam verksamhet. Nya
möjligheter för ungdomar med studier i kombination med praktik följer med
överenskommelsen. Ett sådant exempel är upprättande av Utbildningskontrakt. En utökning
av DUA har skett i år där även vuxna nyanlända ingår.
AME har fokus på att utöka utbudet av praktik riktad mot personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden för att förbereda dessa personer för extern sysselsättning och för att möta
arbetsmarknadens behov. Även insatserna direkt riktade mot nyanlända kommer att öka under
hösten 2017 och under 2018.
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Avesta 2020
Med avstamp i projektet Avesta 2020, vars syfte var att långsiktigt arbeta med
företagsetableringar, attraktivitet, bostadsbyggande och därmed följande befolkningsökning,
har arbetet fortsatt med omförminskad intensitet.
Befolkningssiffrorna har fortsatt att öka dels genom nyanlända men också genom en stor
inflyttning från övriga landet. Stor efterfrågan har funnits, och finns, från företag som vill
etablera sig i kommunen. Kända varumärken såsom Biltema har beslutat sig för att etablera sig
i Avesta och ett stort datacenter har köpt ett stort markområde i syfte att etablera sig i
Horndal. I Avesta centrum har KappAhl beslutat sig för att öppna butik. Stort efterfrågetryck
finns även efter ledig och detaljplanelagd industrimark.
Ett flertal bostäder har blivit inflyttningsklara under året och fler planeras. Dessutom kommer
kommunen att gå ut med en markanvisningstävling avseende platser för byggnation av
flerfamiljshus för att möta det ökande efterfrågetrycket på bostäder.
Servicecenter har under våren startats upp i Avesta kommuns bibliotek. Syftet är att
kommunmedborgare och näringsliv ska få ”en väg in” till kommunen och att cirka 70 procent
av inkommande frågor kan behandlas i servicecentret och därmed avlasta verksamheterna. En
ny webbsida har lanserats och arbetet med att ta fram fler e-tjänster pågår.
Avesta kommun har i samverkan med övriga kommuner i Dalarna deltagit i Almedalsveckan
med positivt resultat. Ytterliggare ett år är kvar i detta treåriga Dalarnaprojekt som har Region
Dalarna som huvudman.
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges mål
Från och med år 2000 ställs enligt kommunallagen krav på balans i kommunens ekonomi.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering och en samlad bild över hur fullmäktiges
mål och riktlinjer för ekonomi, personal och verksamhet har uppnåtts i enlighet med
kommunallagens krav. Verksamhetsperspektivet enligt god ekonomisk hushållning tar sikte på
förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt i enligt
fullmäktiges intentioner.
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Sammanfattning och bedömning för Avesta kommun
För Avesta kommun innebär god ekonomisk hushållning att den kommunala servicen ska
infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.
Balanskravet har alltsedan 2009 uppnåtts i kommunen. En tumregel för god ekonomisk
hushållning när det gäller årets resultat, enligt SKL, är att årsresultatet ska uppgå till mellan en
och två procent. Målet i Avesta kommun är att uppnå ett årsresultat på minst 1 procent.
Under perioden 2009-2016 har det tvåprocentiga målet uppnåtts. Enda undantaget var 2012
när kommunen gjorde en framtida avsättning för åtagande att återställa deponin i Karlslund.
Resultatet per augusti uppgick till 41 mkr, att jämföras med samma period föregående år då det
var 73 mkr. Resultatet har uppkommit genom att skatteintäkterna inklusive andel av
välfärdsmiljarderna blivit mer än vad som budgeterats.
Även årsprognosen för 2017 års resultat är positiv, 33 mkr jämfört budgeterat årsresultat på
9,7 mkr. Det beror bland annat på framskjuten verksamhetsstart för trapphusboende LSS,
högre skatteintäkter och realisationsvinst i samband med markförsäljning, vilket dock
reduceras av underskott för integrations- och utvecklingsmedel.
Från och med 2013 har kommunerna haft möjlighet att fondera i goda tider för att använda i
sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande två procent från och med
år 2010 har kunnat avsättas i en resultatutjämningsreserv för att användas i kommande
lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både avsättning och ianspråktagande
och resultatutjämningsreserven uppgår till maximalt beslutat belopp på 40 mkr.
Standardkostnaden för verksamheterna är den kostnaden som kommunen skulle ha haft om
verksamheterna bedrivits på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå.
Avvikelser som ligger inom +/-10 procent är rimligt med hänsyn tagen till slumpmässiga
variationer. Ett positivt värde innebär att kommunen har högre kostnader än den
strukturårsjusterade standardkostnaden för Sveriges kommuner och ett negativt värde betyder
lägre kostnader.
Individ-och familjeomsorgen, äldreomsorgen och grundskolan redovisar lägre kostnader
jämfört standardkostnaden i jämförbara kommuner. Gymnasieskolans kostnader har minskat
jämfört föregående år men Avesta kommun har fortfarande en positiv
standardkostnadsavvikelse. Samtliga verksamheter ovan ligger inom 10 procentsgränsen.
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I sparåtgärderna som togs fram i samband med finanskrisens början 2008/2009 låg en stor del
av besparingen och effektiviseringen på restriktiva inköp och köptrohet mot ramavtal. Vinsten
ligger i upphandling i konkurrens och ramavtal med bra villkor som underlättar för
verksamheterna att avropa varor och tjänster.
Leverantörstroheten ligger oförändrat jämfört med augusti 2016. Generella volymökningar har
skett. En stor källa till osäkerhet i siffrorna är direktupphandlingar då heltäckande information
om dessa saknas centralt.
Köptroheten kommer att ytterligare förbättras i och med införande av e-beställningssystem
vilket kommer att påbörjas under hösten 2017.
Sammanställd redovisning – Koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20
procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB,
Avesta VA och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och
balansräkningar. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och
balansräkningar tagits in i den sammanställda redovisningen. I delårsrapporten görs en enklare
konsolidering i vilken endast aktiekapital och delarna i internbanken elimineras.
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 56 mkr (87 mkr) vilket är
en försämring från samma period föregående år med 31 mkr.
Prognostiserade årsresultat för Avesta kommun uppgår till 33 mkr, för Gamla Byn AB till 9,6
mkr, för Avesta Industristad AB till 3,3 mkr, Avesta VA och Avfall AB till 0 och för
Räddningstjänstförbundet till 0 mkr, vilket totalt innebär en prognos med 45,9 mkr.
Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2017
Från och med 2005 finns ett lagligt krav på kommunerna att kommunfullmäktige, förutom
finansiella mål, även ska fastställa verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk
hushållning. Både fullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål ska under året löpande
följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
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Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 18 september 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 september 2017 § 138.
- Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 130.
- Kommunrevisionens utlåtande 10 oktober 2017 avseende delårsrapport 2017-08-31.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ekonomichef Siw Karlsson om
delårsbokslutet och besvarar frågor.
Mats Myrén (M), sammankallande för kommunrevisionen, redovisar revisorernas granskning
av delårsrapporten.
Utifrån detta har revisorerna gjort följande bedömning av delårsrapporten;
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Avesta kommuns delårsrapport per
2017-08-31. Granskningsresultatet framgår av revisionsrapporten som utarbetats av KPMG.
Den prognos som lämnats i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå
ekonomisk balans år 2017. Rapporten redovisar en prognos som visar att kommunen uppnår
det finansiella målet inom perspektivet Ekonomi med de två tillhörande indikatorerna.
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål omfattar sex perspektiv som i sin tur har 31
indikatorer. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är osäkert att verksamhetsmålen
uppfylls under året.
Revisorerna bedömer att;
- Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen
- Det ekonomiska resultatet i delårsrapporten är förenligt med kommunens finansiella mål
- Mot bakgrund av att flera verksamhetsmål inte följs upp per 31 augusti kan vi inte ha
någon uppfattning om måluppfyllelsen i stort.
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Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att delårsrapport 2017-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun
godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport 2017-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun godkänns.
___
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Avgift tillsyn e-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Dnr KK 2017-00282 706
Omsorgsstyrelsen överlämnar ärende om avgift för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Den 17 maj 2017 beslutade riksdagen en ny lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Den
nya lagen börjar gälla från och med 1 juli 2017. Avesta kommun behöver med anledning av
detta införa en ny avgift för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Den nya lagen innebär att tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
ska anmäla alla sådana produkter som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska
marknaden till Folkhälsomyndigheten. Om en anmälan saknas eller om den anmälan som har
gjorts inte uppfyller de föreskrifter som har meddelats får produkterna inte tillhandahållas
konsumenter på den svenska marknaden.
Nya lagen innebär också att 18-års gräns för inköp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska
gälla. Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till kommunen och
egenkontrollprogram upprättas av varje försäljningsställe. Produkterna ska ha en hälsovarning,
medföljande informationsblad och innehållsförteckning. Kommunen ska ha tillsyn över att
lagen följs i samband med försäljning, upprätta register över försäljningsställen, kontrollera
egenkontrollprogram, genomföra kontrollköp, informera etc.
För detta arbete har kommunen rätt att ta ut en avgift som bedöms ska ligga på samma nivå
som den tillsynsavgift som för närvarande gäller för tobak, 1 700 kronor.
Eftersom lagen antogs 17 maj 2017 har inga kommuner i Dalarnas län hunnit fastställa någon
taxa för tillsyn av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ännu. Vid kontakter med bland annat
det gemensamma kontoret i Falun för 7 kommuner är förslaget om ny taxa från handläggare
en tillsynsavgift för e-cigaretter och påfyllningsbehållare med 1 700 kronor/år. Detta förslag
ska diskuteras av politikerna i den gemensamma nämnden och därefter i respektive kommun.
Älvdalens kommun har lagt fram ett förslag om ny taxa för e-cigaretter med 1 100 kronor/år,
samma nivå som deras nu gällande taxa för tobakstillsyn. Leksands kommun kommer att gå
fram med ett förslag om en anmälningsavgift på 3 000 kronor samt en årlig tillsynsavgift med
2 500 kronor.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 20

2017-10-23

Kommunfullmäktige

§ 149 (forts)
Omsorgsstyrelsens förslag:
- Årlig avgift med 1 700 kronor från 1 november 2017 för tillsyn av försäljning av ecigaretter och påfyllningsbehållare fastställs.
Beredning
- Omsorgsstyrelsen 15 augusti 2017 § 92 inkl tjänsteskrivelse.
- Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 131.
Kommunfullmäktiges beslut
- Årlig avgift med 1 700 kronor från 1 november 2017 för tillsyn av försäljning av
e-cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs.
___
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Fyllnadsval efter Rune Berglund (S) t o m 2018

Rune Berglund (S) avled i juli 2017. Rune Berglund (S) hade uppdrag som ersättare i
omsorgsstyrelsen.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Kommunfullmäktige 26 september 2017 § 136.
- Kommunfullmäktiges valberedning 23 oktober 2017 § 21.
Kommunfullmäktiges beslut
- Daniel Brogedahl (S) utses till ersättare i omsorgsstyrelsen t o m 2018 efter
Rune Berglund (S).
___
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Fyllnadsval efter Martti Hopponen (SD)
t o m 2018

Dnr KK 2017-00324 102
Martti Hopponen (SD) har avsagt sig uppdragen som ersättare i bildningsstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsen och ledamot i omsorgsstyrelsen från och med 1 november 2017.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Martti Hopponens (SD) avsägelse 3 oktober 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 23 oktober 2017 § 22.
Kommunfullmäktiges beslut
- David Larsson (SD) utses till ersättare i bildningsstyrelsen t o m 2018 efter
Martti Hopponen (SD).
- Tomi Sandvik (SD) utses till ledamot i kommunstyrelsen t o m 2018 efter
Martti Hopponen (SD).
- Per-Ola Ahlström (SD) utses till ledamot i omsorgsstyrelsen t o m 2018 efter
Martti Hopponen (SD).
___
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Besvarande av Lis Linnbergs (L) interpellation
om den digitala skolan

Dnr KK 2017-00233 214
Lis Linnberg (L) lämnade följande interpellation till bildningsstyrelsens ordförande
Mikael Westberg (S) vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 juni 2017.
”Vi har i ett svar på en motion om mobilfria lektioner fått veta i svaret att det finns för få
datorer på skolorna i kommunen och eleverna ser därför det viktigt att använda sina egna
mobiler på lektionstid för att kunna söka fakta.
Vi går mot en framtid som digitaliseras på många områden. Ska elever förberedas för den
digitaliserade världen och arbetsmarknaden som kommer så behöver de moderna verktyg och
lättillgängliga verktyg.
Hur ser det ut gällande den digitala strategin i skolan, både grundskola och gymnasiet?
Hur många datorer eller läsplattor har vi/elev idag?
Hur moderna är de verktyg vi har idag?
Uppdateras de kontinuerligt?”
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att ordföranden i bildningsstyrelsens ordförande,
Mikael Westberg (S) skulle besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde. Bildningsstyrelsens ordförande var förhindrad att delta i sammanträdet
26 september 2017.
Beredning
- Lis Linnbergs (L) interpellation 8 juni 2017.
- Kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 119.
- Mikael Westbergs (S) svar 20 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas interpellationen samt ordföranden i
bildningsstyrelsen Mikael Westbergs (S) svar på interpellationen.
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Mikael Westberg (S) anför följande i sitt svar:
-

Hur ser det ut gällande den digitala strategin i skolan, både grundskola och gymnasiet?
Hur många datorer eller läsplattor har vi/elev idag?
Hur moderna är de verktyg vi har idag?
Uppdateras de kontinuerligt?
•

Skolans gamla IT-plan är föråldrad. Förvaltningen är i det närmaste klar med en
ny/uppdaterad IKT-strategi som kommer omfatta förskola, grundskola och gymnasiet.
Förvaltningen har också börjat arbetet med Bildnings ”Digitaliseringsplan”. För skolans
del kommer anpassning och hänsyn tas utifrån skolverkets förslag (senare ev. beslut) på
nationella strategier för skolans digitalisering. Från förvaltningen formuleras en
övergripande plan, som varje rektorsområde behöver anpassa till sin undervisning. I
digitaliseringsplanen ska faktorer som t.ex. pedagogik och ekonomi kopplas till målen.

•

Grundskolan: Antal elever/enhet (dator & platta) är i snitt 3.
Lärare har i det närmaste 1 dator eller platta/lärare.
Gymnasiet: Antal elever/enhet (dator & platta) är i snitt 1,2.
Lärare har i det närmaste 1 dator eller platta/lärare.
Gy har sedan Ht-16 börjat dela ut personliga elevdatorer och plattor. I dagsläget har 221
elever så kallade ”1-1 dator” och ca:200 elever varsin iPad.
Siffrorna/elev/lärare är just nu preliminära och utan hänsyn till ålder på enheterna. Alla
inköp under 2017 ska summeras och inventering pågår. Inventeringen kommer vara klar
30/11 för årsredovisning för beställning av licenser. Efter det kan exakt statistik
presenteras per skola och elev/lärare.
Under 2018 kommer vi också titta på inventeringen och göra planer för ca 3 år framåt,
utifrån en prel. siffra över antalet datorer som vi antar inte kommer ha tillräcklig kapacitet
och alltså måste skrotas och ersättas med nya datorer.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 25

2017-10-23

Kommunfullmäktige

§ 152 (forts)
•

Skolans datorer och plattor varierar i modell och årgång från nytt till ca 7-8 år gammal
utrustning. Tillsammans med skolan, IKT-samordnare och it-enheten hanteras datorerna
kontinuerligt för att fungera så länge som möjligt.

•

Varje år budgeterar Bildning, inom egen ekonomisk ram, för investeringar av datorer,
plattor, digitala klassrum och datanät. It-investeringspotten och beställning hanteras
centralt men varje rektorsområde får tilldelning av sin andel utifrån antalet elever och kan
själv besluta hur man använder sina pengar för köp av datorer, plattor och digitala
klassrum.
Grundskolan har köpt ny it-utrustning år 2015 = 1,7 mkr, 2016 = 1,7 mkr och 2017 = 1,8
mkr.
Gymnasiet har köpt ny it-utrustning år 2015 = 1,2 mkr, 2016 = 1,2 mkr och 2017 1,7
mkr.

Svaret medför inlägg av Lis Linnberg (L), Karl-Johan Petersson (C) och kommentarer av
Mikael Westberg (S).
___
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§ 153

Redovisning av remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte
slutförts

Dnr KK 2017-00334 913
Kanslisekreterare Christina Hardyson redovisar sammanställning över motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts.
Krister Nilssons (KL) motion om öppna nämndsammanträden i Avesta kommun
Dnr KK 2017-00045 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Ekonomichefen (utredargruppen) planerar att yttra sig över motionen oktober 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
Per Johanssons medborgarförslag om båtbryggor vid Holmen och vid Askön
Dnr KK 2017-00055 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över medborgarförslaget januari 2018.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
Jerry Harryssons (C) motion om märkning av värdeföremål för att minska stölderna
Dnr KK 2017-00072 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunkansliet, teknisk service (säkerhetssamordnaren) har yttrat sig över motionen
12 september 2017
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige oktober 2017.
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§ 153 (forts)
Jan-Erik Granbergs medborgarförslag om hundpark med rastplats vid Karlbo IP
Dnr KK 2017-00086 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över medborgarförslaget oktober 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
Pia Aronssons (V) och Erika Bengtssons (V) motion - förkorta arbetstiden för att minska
stress och arbetsrelaterad ohälsa - inför sex timmars arbetsdag
Dnr KK 2017-00087 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunkansliet (personalenheten) planerar att yttra sig över motionen februari 2018.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige april 2018.
Anneli Karlssons (KL) motion om att starta ett försöksprojekt inom vård och omsorg
samt barnomsorgen med 6 timmars arbetsdag
Dnr KK 2017-00109 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunkansliet (personalenheten) planerar att yttra sig över motionen februari 2018.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige april 2018.
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§ 153 (forts)
Nilea Ahlströms och Alma Meurlings medborgarförslag om hundrastgård i Karlbo
Dnr KK 2017-00163 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över medborgarförslaget oktober 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
Ulf Bergs (M) motion om inköp av Högbo industriområde
Dnr KK 2017-00166 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen och till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Tillväxt Avesta (näringslivssekreteraren) planerar att yttra sig över motionen december 2017.
Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd planerar att yttra sig över motionen
november 2017
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige mars 2018.
Gunilla Berglunds (C) motion – huskurage räddar liv och förebygger våld
Dnr KK 2017-00167 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Ekonomichefen (utredargruppen) planerar att yttra sig över motionen oktober 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
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§ 153 (forts)
Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om Dalahästen - Avesta
kommuns landmärke
Dnr KK 2017-00169 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Tillväxt Avesta (kommundirektören och näringslivssekreteraren) planerar att yttra sig över
motionen december 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
Johan Thomassons (M), Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Larssons(KD) motion om utomhusbad vid Metropoolen
Dnr KK 2017-00170 913
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
Bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen oktober 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
Pernilla Eklunds och Malin Sundmark medborgarförslag om satsning på digital
utveckling i förskola och grundskola i Avesta kommun
Dnr KK 2017-00172 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över medborgarförslaget oktober 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
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§ 153 (forts)
Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvists medborgarförslag om
iordningställande av ”Finkan” i Gamla byn
Dnr KK 2017-00187 912
Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera medborgarförslaget
till bildningsstyrelsen och kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över medborgarförslaget november 2017.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över medborgarförslaget november
2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
Föreningen Kärnan genom Anna Björs medborgarförslag om fiberanslutning till före
detta barnhemmet i Lund
Dnr KK 2017-00198 912
Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen (IT-enheten) och bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över medborgarförslaget november 2017.
IT-enheten har yttrat sig över medborgarförslaget 31 augusti 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
Staffan Sahlbergs medborgarförslag att Karlbo skola även blir en högstadieskola
Dnr KK 2017 00201 912
Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera medborgarförslaget
till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över medborgarförslaget november 2018.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
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§ 153 (forts)
Gunilla Berglunds (C) motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster
Dnr KK 2017-00213 913
Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och kommunstyrelsen (ekonomichefen) för
yttrande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd planerar att yttra sig över motionen
14 november 2017.
Kommunkansliet (ekonomichefen) planerar att yttra sig över motionen oktober 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige december 2017.
Marie Perssons medborgarförslag om borttagande av parkeringsmöjligheter på
Kungsgatan vid ICA:s husvägg
Dnr KK 2017-00222 912
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över medborgarförslaget november
2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
Heléne Thunbergs medborgarförslag om ställplats för husbilar i centrala Avesta
Dnr KK 2017-00243 912
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över medborgarförslaget januari 2018.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
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§ 153 (forts)
Lis Linnbergs (L) motion om Hälsans stig
Dnr KK 2017-00226 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande. Därefter har remissen överlämnats till
personalenheten eftersom frågan rör deras område.
Kommunkansliet (personalenheten) har yttrat sig över motionen 6 oktober 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2017.
Gunilla Berglunds (C) motion om Närsjukvårdsteam i Avesta kommun
Dnr KK 2017-00245 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen november 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018
Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om införande av ett valfrihetssystem
för SFI (Svenska för invandrare)
Dnr KK 2017-00245 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen december 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018.
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§ 153 (forts)
Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om förbättrat företagsklimat
Dnr KK 2017-00247 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen (Tillväxt Avesta) för yttrande.
Kommunkansliet (Tillväxt Avesta) planerar att yttra sig över motionen februari 2018.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige mars 2018.
Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om förbättrad integration i
Avesta kommun
Dnr KK 2017-00248 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 21 november 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2018
Överlämnat till bildningsstyrelsen
Kerstin Kalins medborgarförslag om införande av "Tvålärarsystem" i Avesta kommuns
skolor
Dnr KK 2017-00083 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen beräknas behandlas av bildningsstyrelsen november 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige december 2017.
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§ 153 (forts)
Mia Neidenmarks, Maria Anderssons och Anna-Karin Dahlbergs medborgarförslag om
100 % hälsosam kost i förskola och skola utan tillsatt socker/sötningsmedel och mer
KRAV-märkt
Dnr KK 2017-00144 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyreslen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen behandlade medborgarförslaget 13 september 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige oktober 2017.
Överlämnat till kommunstyrelsen
Lennart Selanders medborgarförslag om skyltning, snörenhållning, sandning och
gatuarmaturer i By samt gratis färdtjänst som rättvisekrav
Dnr KK 2017-00004 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att internremittera
medborgarförslaget till teknisk service för yttrande.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 12 september 2017.
Medborgarförslaget behandlades av kommunstyrelsen 9 oktober 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige oktober 2017.
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§ 153 (forts)
Lena Bryggares medborgarförslag om app (program) i mobiltelefonen för felanmälan
Dnr KK 2017-00054 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 12 september 2017.
Tillväxt Avesta (kommunikatören) har yttrat sig över medborgarförslaget 9 oktober 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen 28 november 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige december 2017.
Ann-Katrin Rönnqvist Janssons medborgarförslag om belysning vid
återvinningsstationen i Högbo samt på cykelbanorna mellan Skoglunda och Get
Johanna/Gärdet
Dnr KK 2017-00064 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 12 september 2017.
Medborgarförslaget behandlades av kommunstyrelsen 9 oktober 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige oktober 2017.
Hans Ristborgs medborgarförslag om upplysningstavlor vid älvpromenaden
Dnr KK 2017-00065 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 12 september 2017.
Medborgarförslaget behandlades av kommunstyrelsen 9 oktober 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige oktober 2017.
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§ 153 (forts)
Hans Ristborgs medborgarförslag om kommuninformation till resande till och inom
kommunen
Dnr KK 2017-00066 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 12 september 2017.
Tillväxt Avesta (kommunikatören) har yttrat sig medborgarförslaget 25 september 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen 28 november 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige december 2017.
Johanna Österboms medborgarförslag om vägbula på Brunnsvägen i Skogsbo
Dnr KK 2017-00103 912
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service planerar att yttra sig över medborgarförslaget november 2017
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen 28 november 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige december 2017.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 11 oktober 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen godkänns.
___
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§ 154

Överlämnande – Jan-Erik Granbergs
medborgarförslag om belysning mellan bron
över Svartån från Ågatan till Rönningsvägen
vid gamla Karlbo IP

Dnr KK 2017-00320 912
Jan-Erik Granberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Lämnar ett medborgarförslag angående belysning på cykel/gångbana mellan bron över
Svartån från Ågatan till Rönningsvägen vid gamla Karlbo IP.
Det står en lyktstolpe vid slutet av bron och nästa vid Rönningsvägen, däremellan är det helt
svart. Många medborgarförslagsställaren har pratat med tycker det är obehagligt att gå där i
mörkret och dessutom en fara på vintern när det är halt då man inte kan se något.
Vet att kommunen satsar en del på säkerhet för cykel/gångvägar, så ett par lyktstolpar skulle
absolut öka säkerheten och tryggheten för många som går där.
Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 28 september 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren
Kommunstyrelsens arbetsutskott

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 38

2017-10-23

Kommunfullmäktige

§ 155

Överlämnande – Allan Norgrens
medborgarförslag om laxtrappor i
Avestaområdet och hela Dalälven

Dnr KK 2017-00326 912
Allan Norgren har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Medborgarförslagsställaren är fiskefantast sedan 1970-talet. Han har funderat över att man
borde göra laxtrappor i hela Dalälven. Det är oerhört mycket sand och grus på väldigt många
ställen i Dalälven, Sälenområdet, här i Avesta, i Leksand borde det ju också vara en hel del
sand, det behövs vid laxens fortplantning.
Medborgarförslagsställaren tror att just Dalälven skulle kunna bli kanske den laxrikaste älven i
Norden. Fint om alla i Dalarna kunde samarbeta i detta projekt, som också skulle kunna ge lite
extra ekonomi.
Medborgarförslagsställarens avsikt är att även föra detta förslag vidare till Länsstyrelsen i
Dalarna.
Beredning
- Allan Norgrens medborgarförslag 4 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för
beredning och beslut.
___
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Remiss – Jerry Harryssons
medborgarförslag om solenergi

Dnr KK 2017-00340 912
Jerry Harryson har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Medborgarförslagsställaren har lämnat in ett förslag om solenergi som ger avkastning utan att
kräva stort underhåll.
Solenergi är energiform med stor potential då flödet från solen är ofantligt. Jorden tar emot
10 000 gånger mer energi i form av solenergi än vad människor använder. Kostnader för
solceller har minskat med 80 % under de senaste 10 åren. I länder som Kina och Indien
minskar nyttjandet av andra energikällor därför att solenergin är betydligt billigare.
Förutsättningar för solceller i Sverige är bättre än man tidigare trott. Sett över året är
solstrålningen i Umeå lika stor som i mellersta Tyskland.
Återbetalningstiden för ett eget solcellssystem är ca 10 år och anläggningarna håller betydligt
längre med litet underhåll. Med kommande elektrifiering av fordonsflottan och smarta elnät
runt hörnet kommer värdet av att producera sin egen el att öka under de närmaste åren.
Det är på tiden att Avesta kommun antar utmaningen att hantera solenergi på ett nytt
kostnadseffektivt och hållbart sätt. Kommunen behöver införa rutinen att alla nya fastigheter
förses med solceller på taken.
Beredning
- Jerry Harryssons medborgarförslag 16 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 157

Sida 40

Remiss – Gunilla Berglunds (C) motion om
upphandling av mobiltelefoner, läsplattor,
datorer m m

Dnr KK 2017-00364 913
Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande:
Oerhörda övergrepp sker på civilbefolkning, särskilt kvinnor och barn, i bl a Kongo-Kinshasa
där man bryter/utvinner metaller/mineraler som tantal och guld. Dessa metaller/ mineraler
finns i våra digitala verktyg. Konflikter med väpnade grupper som drabbar civilbefolkningen
hårt. Det är svårt att lösa och inget större intresse för det eftersom stora ekonomiska intressen
ligger bakom, metallerna är sällsynta och värdefulla. Vi är beroende av dem genom våra olika
digitala hjälpmedel.
Återvinningsindustrin vad gäller avfall från kasserade mobiler, plattor osv är också en svår
miljöförstörare på många håll i världen. Dessutom ofta kopplat till barnarbete.
Centerpartiets genom Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun ska ställa krav vid upphandling av mobiltelefoner, läsplattor , datorer etc
att de inte innehåller metaller/mineraler som kommer från områden där svåra konflikter
pågår.
- Avesta kommun bör vara restriktiva vad gäller nyinköp av mobiler, läsplattor mm och i
första hand försöka återbruka/reparera/uppdatera för att minska avfallet.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 20 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 158

Sida 41

Remiss – Gunilla Berglunds (C) motion om
solcellspark i Karlslund

Dnr KK 2017-00365 913
Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande:
När sluttäckningen av återvinningscentralen i Karlslund är klar kommer den att bestå av en
stor yta som sedan inte får röras. Där ser vi en möjlighet att sätta upp en park av
solcellspaneler för att producera solenergi.
Centerpartiet genom Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun startar ett utredningsarbete hur man skulle kunna bygga en solcellspark
enligt ovanstående förslag
- I utredningen bör det framgå teknisk lösning, driftform , ägande och ev alternativ plats
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 20 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 159

Fråga – Gunilla Berglunds (C) fråga till
bildningsstyrelsens ordförande
Mikael Westberg (S) om
språkintroduktionsprogrammet inom
gymnasieskolan i Avesta

Dnr KK 2017-00362
Gunilla Berglunds (C) har lämnat in en fråga till fråga till bildningsstyrelsens ordförande
Mikael Westberg (S) om språkintroduktionsprogrammet inom gymnasieskolan i Avesta.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) fråga 20 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Gunilla Berglund (C) och besvaras av Mikael Westberg ((S).
”Det har sedan höstterminen startats i höst varit frågor och funderingar kring
språkintroduktionen på Karlfeldtgymnasiet. Trots troligen ett minskat antal elever är det kö till
att få göra svenska test och få börja gymnasiet. Familjehemsföräldrar har hört av sig och frågar
varför det inte är lektioner hela dagen i skolan. Det finns funderingar varför man som elev inte
får läsa alla ämnen så att man kan få chansen att klara gymnasiet och få betyg, för att kunna
läsa vidare innan man är "för gammal".
Min fråga är hur ser resurserna för språkintroduktionen i Avesta ut? Hur mycket statliga
bidrag får Avesta? Hur fördelas resurserna med lärare och klasser/grupper? Har alla resurser
använts för denna termin?”
Mikael Westberg (S) anför följande i sitt svar:
Språkintroduktionen har 20 färre elever än föregående termin.106 elever har
språkintroduktion och 5 elever i kö. Varje elev genomgår innan start en individuell
kartläggning/prövning för att placera eleven rätt i program/språkintroduktion.
Språkintroduktionen finansieras genom statliga medel.
Svaret medför inlägg av Gunilla Berglund (C).
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§ 160

Fråga – Gunilla Berglunds (C) fråga till
kommunstyrelsens ordförande
Lars Isacsson (S) om kommunanställdas
kontakt med politiker vid synpunkter på
arbetet

Dnr KK 2017-00363 915
Gunilla Berglunds (C) har lämnat in en fråga till fråga till kommunstyrelsens ordförande
Lars Isacsson (S) om kommunanställdas kontakt med politiker vid synpunkter på arbetet.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) fråga 20 oktober 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Gunilla Berglund (C) och besvaras av Lars Isacsson (S).
”Förra veckan mailades en inbjudan till kommunfullmäktiges ledamöter att möta lärare som
ville berätta om sina funderingar kring arbetet som lärare på språkintroduktionsprogrammet .
Få av ledamöterna svarade på inbjudan och det kom ett mail där det meddelades att mötet var
inställt.
Därefter har det kommit uppgift att personal inte får samtala med politiker, det skulle ske via
ledningen.
Min fråga blir då om det finns "regler" i Avesta att kommunanställda inte får kontakta
politiker med synpunkter på arbetet?”
Lars Isacsson (S) anför följande i sitt svar:
” Nej det finns inga sådan regler. Det kommer inte att införas. Lars Isacsson (S) framför att
det är rimligt att man informerar närmaste chef att man tänker hålla mötet”
Svaret medför inlägg av Gunilla Berglund (C).
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§ 161

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
■ Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
■ Dnr KK

2017-00004 912
Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 122 ang Lennart Selanders medborgarförslag om skyltning,
snörenhållning, sandning och gatuarmaturer i By samt gratis färdtjänst som rättvisekrav

■ Dnr KK

2017-00064 912
Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 123 ang Ann-Katrin Rönnqvist Janssons medborgarförslag
om belysning vid återvinningsstationen i Högbo samt på cykelbanorna mellan Skoglunda och Get
Johanna/Gärdet
■ Dnr KK

2017-00065 912
Kommunstyrelsen 9 oktober 2017 § 124 ang Hans Ristborgs medborgarförslag om
upplysningstavlor vid älvpromenaden

■ Dnr KK 2017-00144 912

Bildningsstyrelsen §95 13 september 2017 ang Mia Neidenmarks, Maria Anderssons och AnnaKarin Dahlbergs medborgarförslag om 100% hälsosam kost i förskola och skola, utan tillsatt
socker/sötningsmedel och mer KRAV-märkt
■ Dnr KK 2017-00152
Omsorgsstyrelsens och kommunfullmäktiges kvartalsrapport gällande gynnande beslut om
bistånd enl 4 kap 1§SoL samt gynnade beslut enl LSS (SFS2008:77-79) som ej verkställts inom 3
månader efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3
månader
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