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§ 188

Kommunrevisionens informerar

Mats Myrén, kommunrevisionen, anför följande:
Senaste gången vi, kommunrevisionen, informerade er, gällde det hur kommunen hanterade
sina upphandlingar av konsulttjänster.
Nu har vi även granskat hur bolagen dvs Gamla Byn, Avesta Industristad och Avesta Vatten
och Avlopp sköter sig i detta avseende.
Glädjande nog kan vi konstatera att bolagen, på det hela taget, gör detta på ett bra sätt. Till
och med bättre än kommunen.
Visst finns det en del som kan göras bättre och det påpekar vi också i våra
granskningsrapporter. Men sammantaget, bra jobbat. Vill ni informera er om detaljerna – det
är ju ni som är bolagens ägare. så återfinnes de i våra granskningsrapporter som om någon dag
återfinns på kommunens hemsida
Det policydokument som styr upphandlingsverksamheten har några år på nacken och en
revidering av detsamma är på sin plats och lär ligga i pipeline.
Kommunrevisionen tackar för i år och önskar er alla en god jul!
___
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§ 189

Marie Perssons medborgarförslag om
borttagande av parkeringsmöjligheter på
Kungsgatan vid ICA:s husvägg

Dnr KK 2017- 00222 912
Marie Persson har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Gör om vägbanan på övre delen av Kungsgatan, backen från Kungsgatan 4 och ner till
gågatans början i 90-graderskurvan. Det är så trångt där på grund av att det är parkeringar på
båda sidorna av vägen. Det går inte att mötas där. Om man möter bussen måste man försöka
att kila in sig i någon ledig parkeringsficka.
Det finns gott om parkeringsplatser i Avesta, så det räcker ändå till.
Marie Perssons förslag:
- Ta bort parkeringsfickorna på höger sida om vägen vid ICA:s husvägg så att vägen blir
bredare.
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remitteras medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk Service yttrande
Det pågår ett arbete med att se över utformningen av Kungsgatan på sträckan mellan
Dalavägen och Bryggaregatan samt av Bryggaregatan på sträckan mellan Kungsgatan och
Corneliusgatan. Målet är att hitta en framtida utformning som ger alla trafikslag god
framkomlighet och trafiksäkerhet. Att hitta en god utformning på Kungsgatan på sträckan
mellan Bryggaregatan och Myntgatan är extra svårt på grund av vägens relativt smala bredd
och de många olika trafikslagen som behöver god framkomlighet där.
Med tanke på att arbete med att hitta en ny helhetslösning på utformningen pågår bör inga
större förändringar göras innan arbetet är klart. Framkomligheten anses i nuläget acceptabel då
två bussar kan mötas vid förutsättning att parkerade bilar inte står parkerade ute i körbanan.
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§ 189 (forts)
Teknisk service förslag till beslut
- Medborgarförslaget avslås.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Marie Perssons medborgarförslag 20 maj 2017.
- Kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 114.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 110.
- Teknisk service skrivelse nr 172.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 8 november 2017.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 170
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avslås.
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§ 190

Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen och övriga styrelser och
nämnder

Dnr KK 2017- 00376 003
Utredare Erica Dahlin anför följande:
Med anledning av ny kommunallag (2017:725) som gäller från och med 2018-01-01 så har
revidering av reglementet för kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder gjorts.
De förändringar som gjorts gäller följande:
- Reglementet; specifika bestämmelser för kommunstyrelsen, 1§. Kommunstyrelsen ska, vid behov,
hemställa till fullmäktige om specifika, avgränsade frågor som kommunstyrelsen kan
besluta i som rör andra nämnders och styrelsers verksamhet. Det gäller inte frågor som
handlar om myndighetsutövning mot privatperson eller frågor om hur en lag ska tillämpas,
kommunallagen (2017:725) 6 kap. 8§.
- Reglementet; leda och samordna enligt följande, 2:6§. Digitalisering av kommunens service, samt
effektivisering av informationssystem, IT och övrig administration.
- Reglementet; delegering från fullmäktige, 7:4§. Köp, försäljning, byte av mark och avtal om
fastighetsreglering, som ej är av principiell beskaffenhet.
- Reglementet; specifika bestämmelser för kommunstyrelsen, 8:9§. Kommunstyrelsen ska i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen
ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Kommunallagen (2017:725) 7 kap 2§.
- Reglementet; anslagstavla och webbplats, 13§. Den kommunala anslagstavlan ska i
fortsättningen vara webbaserad, kommunallagen (2017:725) 8 kap. 9§.
Utredarens förslag:
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder tillstyrks och
gäller från och med 2018-01-01.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en instruktion för hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommundirektörens övriga
uppgifter. Instruktionen ska beslutas under 2018.
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§ 190 (forts)
Utredaren har därefter redaktionellt reviderat tjänsteskrivelsen så att referens till kapitel och
paragraf står angivet innan kommunallagen. Dessutom har ordet ”skatehallen” tagits bort 47 §
2 punkten – Specifika bestämmelser för bildningsstyrelsen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 26 oktober 2017 inklusive reviderat reglemente för
kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 179.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 171

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder tillstyrks och
gäller från och med 2018-01-01.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en instruktion för hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommundirektörens övriga
uppgifter. Instruktionen ska beslutas under 2018.
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§ 191

Sida 8

Riktlinjer för Avesta kommuns styrdokument

Dnr KK 2011- 00370 007
Utredare Britt-Marie Färje anför följande:
Riktlinjer för Avesta kommuns styrdokument har skapats. I riktlinjerna ingår en checklista för
vad man bör tänka på när man skapar ett styrdokument, hur dokumenten ska benämnas,
nomenklatur m.m. Riktlinjerna syftar till att anställda och invånare lättare ska kunna förstå för
vilka styrdokumenten gäller och att dokumenten ska vara aktuella.
Riktlinjerna för styrdokument har remitterats till samtliga styrelser, nämnder och bolag för
yttrande senast 18 oktober 2016.
Yttranden har inkommit från Gamla Byn AB, Omsorgsstyrelsen och Bildningsförvaltningen.
Gamla byn AB lämnar förslaget till riktlinjer utan förslag till ändringar.
Nästa fas i utvecklingsarbetet med styrdokumenten blir att arbeta med att revidera
nomenklaturen/benämningarna på befintliga styrdokument samt besluta vilka styrdokument
som bör utgå. Avesta kommuns styrdokument ska visas i en ny tydligare form på och på
intranätet.
Styrdokumenten ska också bli sökbara i ett slags register på Avesta kommuns hemsida
www.avesta.se
Utredarens förslag:
- Riktlinjer för styrdokument godkänns.
- Koncernledningsgruppen ges i uppdrag att revidera nomenklaturen/benämningarna på
befintliga styrdokument, besluta vilka styrdokument som bör utgå och arbeta fram lämplig
form för publicering av riktlinjerna på www avesta.se.

Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 31 oktober 2017 inklusive checklista, ansvarig, definition och
mall.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 180.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 172
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§191 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjer för styrdokument godkänns.
- Koncernledningsgruppen ges i uppdrag att revidera nomenklaturen/benämningarna på
befintliga styrdokument, besluta vilka styrdokument som bör utgå och arbeta fram lämplig
form för publicering av riktlinjerna på www.avesta.se.
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§ 192

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
delårsrapport augusti 2017 samt årsprognos
2017

Dnr KK 2017- 00382 042
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar delårsrapport augusti 2017 samt
årsprognos 2017 till medlemskommunerna.
Resultaträkningen
Allmänt
Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 3 021 tkr. Efter
beslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7 % av
balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna.
Verksamhetens intäkter t o m 2017-08-31 ligger totalt 599 tkr högre än budget. Exklusive
högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka pensionskostnadsökningen (se
pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 231 tkr lägre än budget. Följande poster är
exempel på avvikelser från budget:
•
•
•

Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 206 tkr lägre än
budget.
Taxor och avgifter (automatlarm mm) 62 tkr lägre än budget.
Intäkter från restvärderäddning och vägsanering 63 tkr högre än budget.

Verksamhetens kostnader är totalt 616 tkr högre än budget. Följande poster är exempel på
avvikelser från budget:
•
•

Förbundets pensionskostnader är 830 tkr högre än den budget som gjordes inför 2017
utifrån KPA:s prognos.
Personalkostnaderna är 194 tkr lägre än budget bl a pga vakanta heltidstjänster samt
underbemanning av räddningspersonal i beredskap i Fagersta.

Förbundskansli/Förbundsgemensamt
Förbundskansliet visar ett överskott på 14 tkr, vilket ligger i linje med budget.
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§ 192 (forts)
Skyddsavdelningen
Skyddsavdelningen visar ett underskott på 61 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än
budget för externutbildning.
Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningen visar ett överskott på 30 tkr. Överskottet beror främst på lägre
personalkostnader än budget.
Finans
Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 38 tkr lägre än
budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt.
Resultatet för perioden är 21 tkr.
Årsprognos
Ekonomi
Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal)
samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att
genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt.
Löneavtalet för räddningspersonal i beredskap (RIB) som tecknades av de centrala parterna i
slutet av 2016 innebär högre personalkostnader än budget för den gruppen. Utfallet av detta
på årsbasis är ej helt klarlagt.
Personalsituationen i Fagersta med underbemanning av räddningspersonal i beredskap gör att
kostnader för denna grupp kommer att vara lägre än budget under hösten.
Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2017 mot ett resultat i linje med budget.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade att godkänna delårsrapporten augusti 2017
samt årsprognos 2017 och överlämna delårsrapporten till medlemskommunerna.
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§ 192 (forts)
Beredning
- Södra Dalarnas samordningsförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017 § 33.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 181.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 173

Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapporten augusti 2017 samt årsprognos 2017 godkänns.
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§ 193

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
prislista 2018

Dnr KK 2017- 00383 041
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar prislista för externa tjänster 2018
Prislistan för externa tjänster har justerats med löneökningar, index och marknadsanpassade
priser. Priserna för personalrelaterade tjänster är uppräknade med 3 % och övriga med 2 %.
Den nya prislistan gäller fr.o.m. 2018-01-01.
Förbundets taxor och avgifter ska fastställas av medlemskommunernas fullmäktige.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade att godkänna prislista för externa tjänster
2018 godkänns enligt förslag och att prislistan för externa tjänster överlämnas till
medlemskommunerna för fastställelse.
Beredning
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017 § 35.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 182.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 174

Kommunfullmäktiges beslut
- Prislista för externa tjänster 2018 fastställs.
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§ 194

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
indexreglering av taxor för tillstånd, tillsyn
mm

Dnr KK 2017- 00384 179
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar ärende om indexreglering av taxor för
tillstånd, tillsyn mm.
Vid direktionens sammanträde 23 mars 2017, i samband med att prislista 2017 fastställts i
förbundets medlemskommuners fullmäktige, uppdrogs åt förbundskansliet att utreda
möjligheterna till att skapa indexreglerade taxor för tillstånd, tillsyn m m.
Efter kontroll med medlemskommunerna har framkommit att samtliga har både
indexreglerade och fasta taxor. Taxor och avgifter beslutas i fullmäktige när förändring skett.
Indexreglerade taxor tas endast upp i fullmäktige när andra förändringar än indexuppräkning
skett.
Förbundskansliet föreslår att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa
tjänster” justeras med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära
siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkningen är juni
månad 2017. Indexuppräkningen ska ske årligen fr o m 2019-01-01.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade följande:
- Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas
fullmäktige besluta att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa
tjänster” fr o m 2019-01-01 indexregleras årligen.
- ”Prislista för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie
AKI för tjänstemän preliminära siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad
för indexuppräkningen är juni månad 2017.
Beredning
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017 § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 183.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 175
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§ 194 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa tjänster” fr o m 2019-01-01
indexregleras årligen.
- ”Prislista för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie
AKI för tjänstemän preliminära siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad
för indexuppräkningen är juni månad 2017.
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§ 195

Samverkansbeslut avseende
tillnyktringsverksamhet

Dnr KK 2017- 00369 769
Region Dalarna överlämnar ärende om samverkan avseende tillnyktringsverksamhet. Ärendet
har behandlats i omsorgsstyrelsen.
2014 beslutade Regeringen att fördela pengar till regioner för att stödja det lokala och
regionala utvecklingsarbetet för att förbättra stöd- och behandlingsinsatserna vid
omhändertagande av berusade personer (LOB).
I maj 2014 tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna och polisen.
Målet med överenskommelsen är att aktörerna gemensamt utvecklar alternativa lösningar till
förvaring i arrest så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras.
Sedan dess har ett antal processer drivits inom projektet och tillskapandet av
tillnyktringsprocesser har vid ett flertal tillfällen pekats ut som en av de viktigaste åtgärderna.
Möjligheten till tidig upptäckt och tidiga insatser ökar, det viktigaste målet är dock att
förhindra dödsfall i arrest.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och
kommunerna. Förslaget har utarbetats tillsammans med jurister och ekonomer från
landstinget och kommunerna. Förslaget innebär uppstart av sex platser, en i Avesta och en i
Mora, samt fyra i Falun.
LOB projektet kommer att kunna finansiera uppstarten.
Förslaget till avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och landstinget har
behandlats av Region Dalarnas direktion som rekommenderar kommunerna och landstinget
att godkänna förslaget.
Ärendet har behandlats i omsorgsstyrelsen.
Omsorgsstyrelsen lämnar följande förslag:
- Förslaget att starta och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som
utredningen föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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§ 195 (forts)
Beredning
- Region Dalarnas skrivelse 16 oktober 2017.
- Region Dalarna 13 september 2017 § 210.
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 25 oktober 2017.
- Omsorgsstyrelsen 21 november 2017 § 149.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november 2017 § 186.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 177
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Gunilla Berglund (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Förslaget att starta och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som
utredningen föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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Överenskommelse – samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Dnr KK 2017- 00371 779
Region Dalarna överlämnar ärende om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från
sluten hälso-och sjukvård. Ärendet har behandlats i omsorgsstyrelsen.
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen ersätter tidigare
överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och
respektive kommun.
Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård, så snart
som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för lagen är patienter
som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från den kommunalt finansierade
socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den
landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Överenskommelsen ska vara en grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna, så att
vården och omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens delaktighet, behov och
förutsättningar. Överenskommelsen ska även tydliggöra parternas roll.
För att reglera processen ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.
Arbetet med riktlinjerna har påbörjats och ska slutföras innan årsskiftet.
Förslaget till överenskommelse mellan Dalarnas kommuner och landstinget har behandlats av
Region Dalarnas direktion den 25 oktober 2017.
Ärendet har behandlats i omsorgsstyrelsen.
Omsorgsstyrelsen lämnar följande förslag:
- Överenskommelsen mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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§ 196 (forts)
Beredning
- Region Dalarna skrivelse 9 oktober 2017.
- Region Dalarnas skrivelse 26 oktober 2017.
- Region Dalarna 25 oktober 2017 § 258.
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 oktober 2017.
- Omsorgsstyrelsen 21 november 2017 § 150.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november 2017 § 187.
- Kommunstyrelsen 28 november 2017 § 178
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Susanne Berger (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Överenskommelsen mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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§ 197

Fyllnadsval efter Eddie Granat (KL) t o m 2018

Eddie Granat har avsagt sig uppdraget som ledamot i ungdomsrådet.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Kommunfullmäktiges valberedning 11 december 2017 § 24

Kommunfullmäktiges beslut
- Ledamot i ungdomsrådet t o m 2018 efter Eddie Granat(KL)
utses vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, eftersom nominering saknas.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ungdomsrådet
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 21

2017-12-11

Kommunfullmäktige

§ 198

Fyllnadsval efter Frida Wallin (S) tom 2018

Frida Wallin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsstyrelsen.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
Kommunfullmäktiges valberedning 11 december 2017 § 25
Kommunfullmäktiges beslut
Mikael Franzen (S) utses till ersättare i bildningsstyrelsen t o m 2018 efter
Frida Wallin (S).
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§ 199

Avesta kommun inträder som medlem i den
gemensamma nämnden Språktolksnämnden i
Dalarna från och med 1 januari 2018. Val av
ledamot och två ersättare 2018-01-01-2018-12-31

Dnr KK 2017- 00182 135
Val av ledamot och två ersättare till Språktolksnämnden i Dalarna 2018-01-01 tom 2018-12-31
- Ledamot i Språktolksnämnden i Dalarna
- 2 ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna
Beredning
- Kommunfullmäktiges valberedning 11 december 2017 § 26

Kommunfullmäktiges beslut
- Maria Andersson (S) utses till ledamot i Språktolksnämnden i Dalarna
2018-01-01-2018-12-31
- Susanne Berger (S)utses till ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna
2018-01-01-2018-12-31
- Ersättare i Språktolksnämnden i Dalarna 2018-01-01- 2018-12-31
utses vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, eftersom nominering saknas.
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Remiss- Matthew Lewis medborgarförslag om
starkare regler i lokala ordningsföreskrifterna
när det gäller när, var och hur hundar ska hållas i
koppel

Matthew Lewis medborgarförslag om starkare regler i lokala ordningsföreskrifterna när det
gäller när, var och hur hundar ska hållas i koppel
Medborgarförslagsställaren föreslår att Avesta kommun undersöker och stärker sina regler om
när, var och hur hundar ska hållas i koppel. Förutom att det bör vara tydlig, allmänt känd straff
för ägare som vägra att följa de nya reglerna.
”Jag tror starkt att detta är både nödvändigt och pressande med tanke på det ökande antalet
hundrelaterade incidenter i mitt närmaste närområde och den allmänna känslan av oro i
förhållande till dem. Men jag kommer att expandera på min motivation senare.”

Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Remiss - Lena Lönnqvist medborgarförslag
gällande simundervisning för kvinnor

Dnr KK 2017- 00428 912
Lena Lönnqvist föreslår i sitt medborgarförslag att Avesta kommun arrangerar simkurser för
kvinnor enligt följande:
• enbart kvinnor deltar,
• siminstruktören är en kvinna,
• kursen äger rum i en lokal där man inte är synlig för män under lektionstiden.
• låg kursavgift eller ingen avgift.
Motivering:
Många kvinnor i Avesta kan inte simma. Det behöver man kunna i Sverige, eftersom det finns
många sjöar och andra vatten i vår närmiljö.
Att inte kunna simma är farligt för en själv och för ens barn. Man kan inte rädda barnen om de
skulle ramla i vattnet från en brygga eller en bro. Att få lära sig simma kan vara detsamma som att
undvika en katastrof.
Därför föreslår vi Avesta kommun att anordna simundervisning för kvinnor enligt ovan.
Det behöver vara gratis eller till mycket låg avgift, eftersom de flesta deltagarna kommer att vara
nyinvandrade kvinnor med mycket svag ekonomi.
Simkurserna bör vara på en tid då det bara är kvinnor i den bassäng man använder.
Med vänlig hälsning
Lena Lönnqvist, kontaktperson för detta medborgarförslag
Beredning
Lena Lönnqvists medborgarförslaggällande simundervisning för kvinnor
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen/medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Remiss Gunilla Berglund (C)- motion om allas
delaktighet genom införande av
tillgänglighetsbegrepp och skapande av en
tillgänglighetsguide

Dnr KK 2017- 00431 913
Gunilla Berglund Centerpartiet i Avesta anför följande i sin motion:
Fulldelaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshinderområdet. Delaktighet handlar om
möjligheten för alla oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden,
t ex på arbetsmarknaden, i skolan och i offentliga miljöer.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder är utgångspunkten för
funktionshinderpolitiken och de nationella målen.
För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället och för att säkerställa
att målen uppfylls även lokalt kan en möjlighet vara att införa "tillgänglighetsbegreppet" i alla
nämnder och styrelser.
Vi värnar allas delaktighet!
Med hänvisning från ovanstående yrkar vi
- att i likhet med till exempel miljömål ha tillgänglighetsbegreppet inskrivet , samt att effekten
av detta årligen utvärderas
- att skapa en tillgänglighetsguide där platser, servicelokaler, inrättningar mm finns listade som
regelbundet uppdateras
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 8 december 2017
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Ordförandens jultal

Under året har kommunfullmäktige genomfört 9 sammanträden. Protokollen har totalt
omfattat c:a 200 paragrafer. 20 motioner och 10 medborgarförslag samt 2
motioner/medborgarförslag har behandlats under året.
De flesta ärenden under året har beslutats i full enighet, dock inte alla. Vi har ett gott
diskussionsklimat med respekt för de olika åsikter som framförts. Min förhoppning är att
detta kommer fortsätta även kommande år.
2017 har varit ett år då mycket hänt. Men störst av allt är nog Googels intresse för etablering i
vår kommun. En spännande framtid väntar. Kan bli hur stort som helst så ibland räcker inte
fantasin till.
Kommunen har haft en positiv utveckling med många spännande framtidsprojekt. Detta har
bidragit till att vi känner stolthet över att få bo och verka i en utvecklingskommun.
Vi har mycket att känna stolthet över. Avesta har knuffat ner Jante från axeln och sticker ut
som en framgångsrik utvecklingskommun.
Ett exempel är utvecklingen i Koppardalen där flertalet av de gamla industrilokalerna rustats
upp och inrymmer numera en blandning av industri- och tjänsteföretag med c:a 700
arbetstillfällen. Området inrymmer också:
Den internationella konstutställningen Avesta Art
Koppardalens utvecklingscentrum med groddkontor, högskolefilial samt restaurang
Sporthallen Kopparhallen
Ett antal butiker finns också i området
Kommunens profilområden är Koppardalen, Sport och Outdoor. Vi har ett mycket aktivt
föreningsliv som fostrat världsstjärnor. Föreningslivet bidrar till viktiga mötesplatser i
kommunen. I Avesta finns det mötesplatser för olika åldrar och önskemål. Jag kan nämna
några: Biblioteken, seniorcenter, språkcaféer, Sportoteket, Kulturskolan och fritidsgårdar.
Karlfeldtsgården är en mötesplats för den som vill uppleva kultur i en ståtlig bergsmansgård
med månghundraåriga anor. Ja listan kan göras än längre.
Vi har också all anledning att känna stolthet över vår förskoleverksamhet som växer så det
knakar. Vi har en väl fungerande grundskola, Gymnasieskola med 18 nationella program. I
Avesta kan barn som tillhör målgruppen särskola, läsa både som integrerade i vanlig klass men
också på vår fysiska särskola. Vuxenutbildningen är också en viktig del av utbildning. Avesta
kommun ger också våra nyanlända elever möjligheter till en bra integration.
Stöd och omsorg: Kommunen arbetar med att förbättra livskvaliteten och för att skapa
trygghet för dig som bor eller vistas här. Vi erbjuder stöd till dig som är ung, gammal, sjuk,
funktionsnedsatt eller anhörig. Ansvaret för din hälso- och sjukvård delas mellan Landstinget
Dalarna och Avesta kommun.
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§ 203 (forts)
I takt med att kommunen växer så växer också behovet av bostäder. Under 2017 kunde vi
inviga 45 lägenheter i Krylbo. Lägenheter som vårt kommunala bostadsbolag byggt.
Avesta kommun är en kommun i utveckling.
Det är också glädjande att det säljs villatomter igen. Externa byggare bidrar med byggande av
bostäder. En positiv utveckling som tyder på att Avesta kommun blivit intressant som
utvecklingskommun.
Spännande är också de 3 markanvisningstävlingar som planerats. Först ut är området vid
Lönngränd i Krylbo. Därefter kommer Mattsbohöjden i Avesta och därefter Sågplan i Krylbo.
Näringslivsfrågor är också ett viktigt område i vår kommun. Vi har 3 stora arbetsgivare,
Kommunen, Outokumpu och Stora Enso. Vi har även en stark handel som bidrar till
arbetstillfällen. Biltema är också snart etablerade här. I övrigt finns diverse större och mindre
industriföretag och hantverkare
Avesta kommun har en aktiv bredbandsutbyggnad med många olika aktörer.
Avesta kommun arbetar för att hela kommunen skall utvecklas. För att alla kommundelar skall
bevara sin attraktivitet är det viktigt att både tätorter och landsbygd erbjuder god offentlig och
kommersiell service. Programmet för Landsbygdsutveckling i Avesta kommun är nu under
revidering.
Jag känner stor stolthet och vi har all anledning att känna oss stolta över att få bo och verka i
vår utvecklingskommun.
Med dessa ord vill både jag och övriga i presidiet tacka fullmäktiges ledamöter samt
kommunens anställda för ett gott samarbete under det gångna året samt en tillönskan till er
alla om en God Jul och ett Gott Nytt År.
Ett stort tack också till Fors Folkets Husförening för mycket gott värdskap vid
fullmäktigesammanträdena.
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Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
■ Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
Dnr 2017- 00131 101
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2017-10-20
Dnr 2017- 00217 041
Mål och budget för Avesta Kommun 2018-2020
Dnr KK 2017 -00054 912
Lena Bryggares medborgarförslag om app (program) i mobiltelefonen för felanmälan
Dnr KK 2017 -00066 912
Hans Ristborgs medborgarförslag om kommuninformation till resande till och inom
kommunen
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA

Ledamöter

Parti

Nä
r
Lars Isacsson
(S)
X
Susanne Berger
(S)
X
Mikael Westberg
(S)
X
Johan Thomasson
(M)
X
Filip Djupenström
(PO) *) X
Maria Andersson
(S)
X
Karin Perers
(C)
F
Kurt Kvarnström
(S)
X
Anneli Karlsson
(KL)
X
Laila Borger
(S)
X
Ulf Berg
(M)
X
Anita Tärneborg
(S)
X
Pia Aronsson
(V)
X
Martti Hopponen
(SD)
X
Ulf Bengtsson
(S)
X
Kirsti Andersson
(S)
X
Karl-Johan Petersson
(C)
X
Patrik Sundin
(S)
X
Henrik Hästbacka
(M)
F
Blerta Krenzi
(S)
X
Lennart Palm
(S)
X
Rolf Rickmo
(KL)
F
Börje Laakso
(SD)
F
Mia Bergkvist
(S)
F
Henrik Öhrn
(MP)
X
Lis Linnberg 1*
(L)*1
X
Måna Hesselrud
(M)
X
Lars Levahn
(S)
X
Göran Edström
(S)
X
Gunilla Berglund
(C)
X
Erika Bengtsson
(V)
X
Ruth Johansson
(S)
X
Curt-Åke Cocce Larsson (KD)
X
Sten-Åke Mörk
(S)
F
Eric Karlsson
(M)
X
Ola Sjökvist
(SD)
X
Åsa Lövgren
(S)
X
Patrik Engström
(S)
X
Mikael Karlsson
(KL)
X
Gerd Svedberg
(S)
X
Henrik Väyrynen
(S)
X
ANTAL
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*) Partipolitiskt obunden fr o m 151028, tidigare (SD) 1* Kom 17.20 §194

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Anm

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 30

2017-12-11

Kommunfullmäktige
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Helena Mårtens
Fjällman
Johannes Kotschy
Maarit Hessling
Sara Persson
Jerry Harrysson
Christina Kaloinen
Kerstin Floberg
Therese Neff
Roy Uppgård
Charlotta Engström
Carina Gunnarsson
Hans Danielsen
Eva Lidström
Elisabeth Palmkvist
Anders Westman
Paula Söderholm
Namik Abbasov
Stefan Grundberg
Inger Engström
Andes Eriksson
Thomas Hedberg
Lena Abrahamsson
Heidi Sjungargård
Lillebil Lundkvist
Jesper Moberg Nilsson
Eddie Granat
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