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§ 182

Kommunrevisionen informerar

Mats Myrén, revisionens ordförande anför följande:
Fru ordförande, presidium, KF-ledamöter och övriga, kommunrevisionen har haft sitt sista
sammanträde för året.
Två nya revisorer tar plats i revisionen: Lilian Palm och Kristina Ohls, medan två veteraner
lämnar, Erik Bohlin och Sören Bertilsson. Dock har Erik och Sören fortfarande kvar att bedöma
om resultatet i årsbokslutet för 2018 är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om, det
sker i april 2019.
I media förekommer det mängder med uppgifter. Jämförelser av skilda slag görs. En sådan, i
Dagens Industri, handlade om kommunernas låneskuld per invånare. Avestas låneskuld var enligt
DI dryga 58 000: - per invånare. Betydligt över medelvärdet för dalarnas län som angavs vara
cirka 15 000: -. Kommunrevisionen läste detta och vi reagerade. Inbjöd Tommy Åhlberg, den
tjänsteman i kommunen som har bäst reda på vår låneskuld. Och frågade: stämmer det här?
Nej sa Tommy. Dom jämför äpplen med päron.
Så här är det:
Vi i Avesta arbetar med en så kallad Internbank, det vill säga all upplåning till hela kommunkoncernen sker via kommunen, vi lånar sedan vidare de medlen till våra bolag. Det innebär att i
kommunens balansräkning syns hela koncernens låneskuld. Om vi rensar för den skuld som
tillhör bolagen så hade kommunen en låneskuld per invånare den 31 december 2017 på 3 000 kr.
En jämförelse som är än mera relevant är att jämföra kommunkoncernernas totala låneskuld. Där
var länssnittet 58 000:-/invånare och vår 46 000: -.
Vi har alltså en betydligt lägre skuldbörda i Avesta än genomsnittet för länet.
I måndags behandlade kommunrevisionen också tre granskningsrapporter som KPMG
genomfört på vårt uppdrag. De kommer att delges er för kännedom och ni liksom övriga
Avestabor kan läsa dem på kommunens hemsida.
En av dessa är att Vi har följt upp 7 tidigare granskningar, allt från den granskning vi gjorde av
Hemtjänsten år 2014 till kontroll av Bisysslor 2016, för att se om styrelser och nämnder tagit till
sig våra påpekanden.
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§ 182 (forts)
Vår översiktliga bedömning är, att det har man gjort. Och det tolkar vi är ett ”kvitto” på att
kommunrevisionens granskningar oftast upplevs som relevanta och stödjande. Att vi fokuserar
på rätt saker.
Så till nutiden.
Kommunens lokalförsörjning och i vilken utsträckning den är samordnad? Den frågan besvaras i
en nyligen avslutad granskning en uppföljning av den rapport vi lämnade 2014. Ett högaktuellt
ämne inte minst inom bildningsstyrelsen och Gamla Byn AB. En hel del har gjorts men vi
bedömer dock att det, fortsatt, finns en risk att vidtagna åtgärder inte får den effekt som de avser.
Den största identifierade risken är bristen på finansiell kontroll hos förvaltningarna,
kommunstyrelsen och Gamla Byn AB, detta på grund av bristande struktur för arbetet. Besluten
bör innehålla en tydlig beräkning för samtliga kostnader som säkerställer att konsekvenserna för
kommunkoncernen i sin helhet redovisas i beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen får ytterligare ett
antal rekommendationer på vad den bör göra. De tröttar jag er inte med här, läs om dem i
rapporten.
Kommunstyrelsens målstyrningsprocess har vi under ett antal år haft kritiska synpunkter på. Nu
har den blivit bättre men den är fortfarande inte bra. Vår granskning avslutas med ett antal
rekommendationer till kommunstyrelsen. En av dem är att säkerställa att alla styrelser och
nämnder, och dess verksamheter, arbetar på ett likvärdigt sätt med att bryta ner målen och
indikatorerna i sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges, dvs era, anvisningar. Mera om detta
kan ni läsa i rapporten.
Avslutningsvis:
Vi genomför just nu en granskning i form av en fallstudie. Det gäller det investeringsprojekt som
ni skall besluta om senare idag. Nybyggnation av verksamhetslokaler som primärt syftar till att
förse omsorgsverksamheten med lokaler. Vi granskar om beredning och ärendeprocess har
utförts i enlighet med god ekonomisk hushållning och med tillfredsställande politisk insyn och
kännedom. Granskningen skall också klargöra om arbetssättet har medfört risker med koppling
till bristande ekonomisk kontroll.
Och till sist, den granskning vi just nu slutför, om hur det gick till vid upphandlingen av
Gruvgärdes återvinningscentral. Den redovisar vi i januari 2019.
Och allra, allra, sist: från oss kommunrevisorer, till er alla, God Jul!
_
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§ 183

Jan-Erik Granbergs medborgarförslag om
hundrastgård vid Karlbo IP

Dnr. KK 2018-000048 912
Medborgarförslaget
Jan-Erik Granberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför på nytt önskemål om att göra
gamla Karlbo IP till en hundpark. Detta eftersom planen inte används till något, förutom att
dumpa snö.
Medborgarförslagsställaren menar att det är många som önskar att det blir en plats där både
djur och människor kan mötas; att sätta staket runt parken skulle gynna många, dels dem som
är där med sina hundar och dels dem som går bredvid på cykel/gångbanan. Ett staket skulle
göra att det blir bättre då hundarna kan springa lösa och leka och motionera. Annars är det lätt
att hunden springer ut till förbipasserande eller att en förbipasserande hund springer in på
planen.
Enligt förslagsställaren finns nu:
- Bänk och bord
- Skugga för hundarna
- En kyl nedgrävd att använda till kall dryck till både djur och människor
Vidare anförs att platsen ligger avsides, så den stör ingen. Ett regnskydd kan byggas av dem
själva. Det blir en social mötesplats på många sätt.
Bildningsstyrelsens yttrande
Anläggandet av en hundrastgård innebär att man hägnar in området med lämpliga staket och
att området som utgörs av en igenväxande grusplan sköts kontinuerligt. Det bör också finnas
papperskorgar och hundlatriner. Detta innebär både en investering och sedan en kontinuerlig
driftskostnad.
Anläggandet av en hundrastgård i Sportparken anser kultur och fritid var motiverat av att den
ligger i centrala Avesta, i en stadsmiljö där det är förhållandevis långt till grön- och
strövområden. I Karlbo är det närmare till naturen och behovet bedöms inte som lika stort för
att göra denna typ av investering.
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§ 183 (forts)
I det ekonomiska läge som idag råder inom bildningsförvaltningen och kultur och fritid anser
bildningsstyrelsen att det inte kan vara en prioriterad åtgärd att bygga ännu en hundrastgård.
Styrelsens huvudsakliga målgrupp är också barn och ungas fritid.
Bildningsstyrelsen föreslår därför att medborgarförslaget ska avstyrkas, vilket även är
kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 15 februari 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 52.
- Bildningsstyrelsen 10 oktober 2018, § 99.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 149.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 171.
Medborgarförslagsställaren har bjudits in till fullmäktiges möte.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Mikael Westberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
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§ 184

Mikael Elmertofts medborgarförslag om
hundrastgård vid Karlbo IP

Dnr. KK 2018-000099 912
Medborgarförslaget
Mikael Elmertoft anför i sitt medborgarförslag:
Har tidigare lämnat in förslag på att man vid gamla Karlbo IP skulle göra om en del av
området till hundrastgård. Det är verkligen synd om att denna öppna yta skulle låtas växa igen.
Motiveringen för avslaget den gången var att en hundrastgård redan skulle anläggas i Avesta.
Nu har rastgården i Avesta varit i drift några år och verkar vara mycket populär samlingsplats
för många hundägare. Några större kostnader för skötsel mm tror jag inte heller att det blivit,
tror jag utan att veta.
Det finns hundägare i Avesta kommun, både äldre och yngre kommuninnevånare med olika
möjligheter att ta sig ända till Avesta för att rasta hunden. Det vore dags nu att satsa på något
även utanför Avestas centrala delar för innevånarna som inte har möjlighet att åka några
längre sträckor för att enbart rasta hunden.
Det skulle verkligen vara trevligt med en samlingsplats i Karlbo. Jag såg att det finns fler i
Karlbo som också skrivit medborgarförslag och detta stöder jag till fullo.
Bildningsstyrelsens yttrande
Anläggandet av en hundrastgård innebär att man hägnar in området med lämpliga staket och
att området som utgörs av en igenväxande grusplan sköts kontinuerligt. Det bör också finnas
papperskorgar och hundlatriner. Detta innebär både en investering och sedan en kontinuerlig
driftskostnad.
Anläggandet av en hundrastgård i Sportparken anser kultur och fritid var motiverat av att den
ligger i centrala Avesta, i en stadsmiljö där det är förhållandevis långt till grön- och
strövområden. I Karlbo är det närmare till naturen och behovet bedöms inte som lika stort för
att göra denna typ av investering.
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§ 184 (forts)
I det ekonomiska läge som idag råder inom bildningsförvaltningen och kultur och fritid anser
bildningsstyrelsen att det inte kan vara en prioriterad åtgärd att bygga ännu en hundrastgård.
Styrelsens huvudsakliga målgrupp är också barn och ungas fritid.
Bildningsstyrelsen föreslår därför att medborgarförslaget ska avstyrkas, vilket även är
kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Mikael Elmertofts medborgarförslag 21 mars 2018
- Kommunfullmäktige den 23 april 2018, § 65
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj 2018, § 73.
- Bildningsstyrelsen 10 oktober 2018, § 99.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 150.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 172.
Medborgarförslagsställaren har bjudits in till fullmäktiges möte. Men kan inte närvara.
Sekreteraren läser upp utdrag ur ett mail som Elmertoft skickat som handlar om att det är
tråkigt att inte förslag utanför Avestas centralare delar kan komma i fråga.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
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§ 185

VA-plan Avesta kommun

Dnr. KK 2016-000267 361
Bakgrund
VA-ingenjör Oskar Gustafsson vid Avesta Vatten och Avfall AB har lämnat in förslag till VAplan för Avesta kommun. Där skrivs följande:
Det är viktigt med en strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplanering för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Genom att tydliggöra problem och prioritera åtgärder, kan kommunen
kostnadseffektivt möta de utmaningar den står inför.
Denna VA-plan är en samlad och samordnad planering av VA-frågor i kommunen, där syftet är
att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet i våra vattenförekomster och som också kan utgöra
ett underlag för kommunens översiktsplan.
Arbetet med VA-planeringen har bedrivits förvaltningsövergripande och förvaltningsgemensamt
och är väl politiskt förankrat. Uppdraget utgår från beslut i kommunstyrelsens plan- och
näringslivsutskott, som därmed är beställare av projektet, genom beslut och godkännande av
start-PM, PNU § 44/2016-09-19.
VA-planeringen har bedrivits av en arbetsgrupp av tjänstemän från Avesta Vatten och Avfall AB,
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning samt teknisk Service, Avesta kommun. Som
styrgrupp fungerar chefer från dessa organisationer.
Som underlag för förslaget till VA-plan bifogas:
- VA-plan daterad 2018-10-23
- Remissredogörelse daterad 2018-10-23
- Bilaga fullständiga remissvar VA-plan
- VA-policy, beslutad av kommunfullmäktige i Avesta 2018-02-05
- VA-översikt med bilagor, daterad 2018-05-03
VA-Plan
VA-planen har varit ute på remiss från 3 maj till 31 augusti för allmänhet, styrelser, nämnder,
bolag och förbund inom Avesta kommun samt till de politiska partier som finns representerade i
kommunfullmäktige.
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§ 185 (forts)
Sju yttranden har inkommit varav fem med synpunkter. Länsstyrelsens synpunkter har föranlett
förtydliganden i följande stycken ”Inledningen”, ”Plan för allmän vatten- och
avloppsförsörjning” och ”Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp”. Det har även föranlett
skapandet av en ny åtgärdspunkt rörande exploatering, ” 11. VA-utbyggnad vid exploatering”
Synpunkterna från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Avesta Vatten och Avfall
AB, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och omsorgsförvaltningen ligger huvudsakligen i
linje med planförslagets intentioner och föranleder endast mindre ändringar i planförslaget.
Synpunkter från en fastighetsägare i Sonnboviken angående ”Utbyggnadsplan för allmänt vatten
och avlopp” föranleder ingen ändring i planförslaget utöver förtydliganden.
Synpunkter från två fastighetsägare i Tillfället angående VA-planen föranleder ingen ändring i
planförslaget, men informationen kommer behandlas i de åtgärdspunkter som är berörda av
synpunkterna.
Alla dessa synpunkter har sammanfattats i en remissredogörelse. Samtliga synpunkter bifogas i
sin helhet till denna skrivelse.
I planhandlingarna har några förtydliganden och redaktionella ändringar i åtgärdspunkt 6, 8 och
10 samt ordlistan gjorts. VA-planen har modifierats utifrån inkomna synpunkter efter
remisstidens utgång.
Översiktlig tidplan för åtgärder enligt VA-plan
I tabellen nedan redovisas kortfattat de åtgärder som föreslås i VA-planen samt en översiktlig
tidplan. Av tabellen framgår även av vilken arbetsgrupp/förvaltning/bolag som åtgärden
huvudsakligen kommer att utföras.
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§ 185 (forts)

Plan- och näringslivsutskottet samt kommunstyrelsen föreslår att VA-planen antas och att
kommunkansliet får i uppdrag att årligen följa upp att åtgärder utförs enligt planen.
Beredning
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 5 november 2018, § 70.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 169.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Anna Perman (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 185 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- VA-plan 2019–2022 Avesta kommun antas.
- Kommunkansliet får i uppdrag att årligen följa upp att åtgärder utförs enligt VA-planen.
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§ 186

Uppsägning av upphandlingssamarbetet Avesta,
Norberg och Skinnskatteberg

Dnr. KK 2018-000302 059
Ekonomichef Siw Karlsson har lämnat in en skrivelse med följande innehåll:
Upphandlingssamarbetet med säte i Avesta startades 2007 och bygger på fullmäktigebeslut i
respektive samarbetskommun. Avesta kommun som arbetsgivare har ansträngt sig för att
upphandlingsenheten ska vara en kompetent och effektiv enhet med kontinuitet. Under perioden
fram till och med idag har dock enheten befunnit sig i en ständig rekryteringsprocess när det
gäller både upphandlare och upphandlingschef. Senaste upphandlingschef avslutade sin
anställning i augusti 2018 och i samband med uppsägningen gjordes ytterligare ett
rekryteringsförsök för att återbesätta tjänsten utan att lyckas.
Enligt fastställd policy beslutad av kommunfullmäktige i anslutning till att samarbetet etablerades
2007 framgår att utträde från upphandlingssamarbetet kan ske av enskild kommun eller bolag.
Uppsägningstiden vid utträde ska vara ett år, räknat från den skriftliga uppsägningen.
Upphandlingsenheten ska enligt överenskommelsen avsluta påbörjade upphandlingar men inte ta
på sig nya uppdrag under uppsägningstiden, förutsatt att upphandlingarna inte inryms inom
kvarvarande uppsägningstid.
Ekonomichefen har lagt fram förslag till beslut. Kommunstyrelsen ansluter sig till det förslaget.
Beredning
- Skrivelse från ekonomichefen 25 oktober 2018.
- Informationsprotokoll enligt MBL § 19, 17 oktober 2018 och förhandlingsprotokoll enligt
MBL § 11, 25 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 148.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 170.
Lars Isacsson (S), med instämmande av Johan Thomasson (M), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Upphandlingssamarbetet sägs upp.
- En utredning genomförs om Avesta kommuns möjlighet att ingå i ett annat
upphandlingssamarbete alternativt endast vara en enhet som upphandlar för Avesta
kommunkoncern.
- Oavsett om kommunen ansluter sig till ett annat samarbete ska en viss grundbemanning
behållas som ansvarar för Avesta kommunkoncerns upphandlingsbehov för de delar som
inte ingår i ett samarbetsavtal.

___
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§ 187

Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C)
motion om breddad rekrytering till högskola och
universitet

Dnr. KK 2018-000089 913
Motionen
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) anför följande i sin motion:
Drygt en fjärdedel av befolkningen i Sverige är högutbildad. De högutbildade bor oftast i
storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst
utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Bruks- och industriorter tenderar historiskt att ha lägre
utbildningsnivå. Andelen högutbildade i Avesta är 13,68 %. I Falun är motsvarande siffra
27,85 % (SCB 2016).
Akademikerbarn studerar i högre utsträckning på högskolan. Det är vanligare att studenter
från de övre sociala skikten väljer läkar-, jurist- och civilingenjörsutbildningarna. Bland de
studerande på civilingenjörs- och juristutbildningarna är en minoritet från arbetarhem, och på
läkarutbildningen ännu färre. På socionomutbildningen är motsvarande siffra runt en
tredjedel.
Kommuner med låg utbildningsnivå fortsätter ha en låg utbildningsnivå. Barn som inte möter
högutbildade i sin vardag får ett längre steg till att tänka sig egna högre studier
En studieförberedande gymnasieutbildning är nästan tre gånger så vanlig bland ungdomar från
högre tjänstemannahem än bland ungdomar från arbetarhem. Förutsättningarna för
högskolestudier grundläggs alltså redan genom valet till gymnasieskolan.
Högskolorna presenterar sig för gymnasiets elever, men om man möter högskolan först vid
slutet av gymnasiet så blir det ett stort steg att tänka sig själv som högskolestudent. Barn från
studieovana hem behöver möta högskolan redan under grundskoleåren.
Projekt på olika orter i Sverige, har riktats till elever redan i mellanstadieåldrarna.
I Örebro finns projektet Linje 14 – ett samarbete mellan kommunen och Örebro universitet
med syfte att få unga från stadsdelen Vivalla att välja universitetsstudier.
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Likaså finns ett initiativ vid Malmö högskola för att försöka ändra snedrekryteringen till
landets högskolor och universitet och få fler barn till föräldrar utan högskoleutbildning att
plugga vidare.
Det är en demokratifråga att se till att alla grupper i samhället ser högre studier som ett
alternativ.
Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) förslag:
- Avesta kommun arbetar för att bredda och öka rekryteringen till högre studier
- Utreda om det är möjligt att starta liknande projekt i Avesta kommun.
Bildningsstyrelsens yttrande
I skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning anvisar man vad
skolans personal ska och bör göra för att ge elever goda möjligheter att välja yrke eller fortsatt
utbildning på gymnasiet.
Nedanstående är citat som är hämtade ur dessa allmänna råd:
Rektorn bör
- se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen
under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och
yrkesval
- organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att ställas inför
olika uppgifter i arbetslivet och möta företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet
i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför
kommande studie- och yrkesval.
Lärare bör i undervisningen
- ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha
betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och
yrkesval.
SYV (Studie- och yrkesvägledare) bör
- se till att varje elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får
information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan respektive
gymnasiesärskolan och om vilka val som kan ha betydelse för vidare studier.
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På en grundskola i kommunen genomförs nu ett samarbete med högskolan Dalarna. Det är ett
projekt med studenter som studerar på idrottslärarutbildningen. Målet med projektet är att
eleverna ska få en förståelse om hur hälsan påverkar studiemotivationen.
Varje grundskola arbetar aktivt med yrkes- och studievägledning med en anställd SYV, bl.a.
genom att informera om de olika gymnasieutbildningar som erbjuds både nationellt och i
Avesta. I deras uppdrag ingår också att i samtal stödja eleven att få syn på vilken sorts
utbildning som kan passa hen. Eleverna deltar också i Öppet hus på Karlfeldsgymnasiet där de
får veta vad de olika utbildningarna innehåller. De genomför också information om val till
gymnasieskolan och i Örebro genomförs ett projekt som går under namnet ”Linje 14”. Det är
ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Syftet med projektet är ”Linje
14 arbetar för att motivera ungdomar till högre studier. Vi vill att ungdomarna ska lyckas med
sin skolgång och förverkliga sina drömmar.” Samarbetet visar sig i att man skapar
mötesplatser för elever i grundskolan och studenter på universitetet. Där genomförs aktiviteter
såsom studiehjälp, workshops, mentorsprogram och studiebesök vid Campus.
Bildningsstyrelsen tillstyrker motionen, vilket även är kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) motion 16 mars 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 40.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 57.
- Bildningsstyrelsen 10 oktober 2018, § 98.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 151.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 173.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Gunilla Berglund (C), med instämmande av Mikael Westberg
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tillstyrks.
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§ 188

Avesta kommuns styrdokument – revidering
enligt riktlinjer

Dnr KK 2018-000272 003
Utredare Britt-Marie Färje har den 10 oktober 2018 lämnat in en skrivelse med följande
lydelse:
Riktlinjer för Avesta kommuns styrdokument har skapats. Nästa fas i utvecklingsarbetet med
styrdokumenten har varit att arbeta med att revidera nomenklaturen/benämningarna på
befintliga styrdokument. Dessa styrdokument tas här upp för beslut i ett samlat dokument.
De styrdokument som kunnat konstateras vara i behov av mer omfattande revidering och
ändring av benämning tas upp för beslut enligt riktlinjerna.
Styrdokumenten läggs under hösten ut på det nya intranätet och på Avestas kommuns webb.
Styrdokument som byter benämning enligt den nya nomenklaturen:
- Policy - representation intern - extern ändras till: Regler för intern och extern
representation
- Internkontroll - arbetsmodell ändras till: Riktlinjer för internkontroll
- Borgensåtagande ändras till Policy för borgensåtagande
- Investerings- hyres och leasingregler ändras till: Policy för investering
- Grafisk manual ändras till: Riktlinjer för grafisk manual
Styrdokument som genomgått mindre revideringar och bytt benämning enligt den nya
nomenklaturen:
- Utmärkelse, uppvaktning, avtackning och kondoleans – ändras till Regler – utmärkelse,
uppvaktning, avtackning och kondoleans
- Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling- ändras till
Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling
- Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Avesta kommun (rev)
- E-posthantering/rutiner ändras till Riktlinjer för E-posthantering
- Kommunalt partistöd ändras till regler för kommunalt partistöd
- Policy mot korruption, mutor och jäv (rev)
- Taxe- och avgiftspolicy (rev)
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Styrdokument antagna av kommunstyrelsen, som enligt Riktlinjer för styrdokument bör
beslutas av kommunfullmäktige:
- Träbyggnadspolicy - antagen av kommunstyrelsen § 106, 12 september 2016
- Lokalförsörjningspolicy – antagen av kommunstyrelsen §143, 30 november 2015
Utredaren föreslår att redovisade styrdokuments byte av benämning enligt nomenklatur i
”Riktlinjer för styrdokument eller mindre revideringar” godkänns.
Utredaren har vidare, den 17 oktober 2018, lämnat in en skrivelse till personalutskottet
gällande revidering av styrdokument inom det personaladministrativa området:
Styrdokument som byter benämning enligt den nya nomenklaturen:
- Rök-policy ändras till Riktlinjer för ett rökfritt arbetsliv för rökfri arbetstid
- Alkoholpolicy ändras till Riktlinje för alkohol och droger på arbetsplatsen
- Friskvårdsinsatser ändras till Regler för friskvårdsinsatser för anställda i Avesta kommun
Styrdokument som genomgått mindre revideringar och bytt benämning enligt den nya
nomenklaturen:
- Arbetsmiljöpolicy ändras till Arbetsmiljöpolicy 2019–2021(rev)
- Kränkande särbehandling- handlingsplan ändras till Riktlinjer kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (rev)
- Mötes- och resepolicy ändras till Riktlinjer för möten och resor i arbetet(rev)
- Policy Bisyssla (rev)
- Riktlinjer för användning av sociala medier (rev).
Personalutskottet beslutade den 29 oktober 2018 att föreslå att redovisade styrdokuments byte
av benämning enligt nomenklatur i ”Riktlinjer för styrdokument” eller mindre revideringar
godkänns. Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2018 samma sak. Kommunstyrelsen har
anslutit sig till förslagen.
Beredning
- Skrivelse från utredaren med bifogade styrdokument 10 oktober 2018.
- Skrivelse från utredaren med bifogade styrdokument 17 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens personalutskott 29 oktober 2018, § 8.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 152.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 174.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisade styrdokuments byte av benämning enligt nomenklatur i ”Riktlinjer för
styrdokument” eller mindre revideringar godkänns.
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§ 189

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
delårsrapport augusti 2018 med årsprognos

Dnr. KK 2018-000300 042
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar delårsrapport augusti 2018 samt
årsprognos 2018 till medlemskommunerna.
Resultaträkningen
Allmänt
Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 2 908 tkr. Efter
beslut från förbundets medlemskommuner ska eget kapital som överstiger 7 % av
balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna.
Verksamhetens intäkter t o m 2018-08-31 ligger totalt 1 839 tkr högre än budget. Exklusive
högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka pensionskostnadsökningen (se
pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 1 685 tkr högre än budget. Följande poster är
exempel på avvikelser från budget:
•
•
•
•

Intäkter från hjälp vid räddningstjänst under sommaren 2018, ca 900 tkr.
Försäljning av verksamheter och entreprenader, 221 tkr lägre än budget.
Taxor och avgifter, 281 tkr högre än budget.
Intäkter från restvärderäddning och vägsanering, 87 tkr högre än budget.

Verksamhetens kostnader är totalt 1 265 tkr högre än budget. Följande poster är exempel på
avvikelser från budget:
•
•
•
•

Förbundets pensionskostnader är 154 tkr högre än den budget som gjordes inför 2018
utifrån KPA:s prognos.
Personalkostnaderna är 386 tkr högre än budget bl.a. p.g.a. släckhjälp vid
räddningstjänst under sommaren 2018.
Inköp av inventarier m.m. 158 tkr högre än budget.
Reparation och underhåll av fordon, 160 tkr högre än budget.
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Förbundskansli/Förbundsgemensamt
Förbundskansliet visar ett överskott på 217 tkr, vilket främst beror på minskad
semesterlöneskuld.
Skyddsavdelningen
Skyddsavdelningen visar ett underskott på 60 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än
budget för externutbildning.
Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningen visar ett överskott på 417 tkr. Överskottet beror främst på högre
intäkter än budget för släckhjälp m.m. samt högre intäkter än budget för taxor och avgifter.
Finans
Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 164 tkr lägre
än budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt.
Resultatet för perioden är 738 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.
Ombyggnation av räddningsstationen i Fagersta utförs under hösten 2018 och kommer att
påverka hyreskostnaderna 2019.
Ett femtiotal personer från Boliden Mineral AB i Garpenberg kommer att utbildas i
rökdykning m.m. under 2018–2019.
Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2018 mot ett överskott på cirka 230 tkr.
Förslag
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade att godkänna delårsrapporten augusti 2018
samt årsprognos 2018 och att överlämna dem till medlemskommunerna.
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Beredning
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 11 oktober 2018, § 29.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 153.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 175.
Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapporten augusti 2018 samt årsprognos 2018 godkänns.
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§ 190

Sida 24

Samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna

Dnr. KK 2017-000456 004
Kommuncheferna/kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade den 14 mars 2017
att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)” med målet att kommuner i
Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till
offentlig digital information. Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna
användas mer kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.
I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna den 11 december 2017
rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas
kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och förvaltning av earkivet samt att ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum
Dalarna. Ett leverantörsavtal har tecknats mellan alla kommuner och leverantören av earkivsystemet Ida Infront.
I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, organisation
och beslutsbefogenheter, ersättning och tvist.
Ett första samverkansavtal togs fram av Säters kommun. Styrgruppen beslutade den 14
september 2018 att remittera samverkansavtalet till kommundirektörerna i kommunerna.
Projektets styrgrupp reviderade utifrån inkomna synpunkter och fastställde därefter ett nytt
förslag. Samverkansavtalet beslutades av Säters kommunfullmäktige den 15 oktober 2018 och
har därefter skickats ut till kommunerna för undertecknande.
Beredning
- Skrivelse den 17 oktober 2018 med Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 154.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 176.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommun antar Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna
- Kommunstyrelsens ordförande delegeras att underteckna samarbetsavtal avseende Earkivcentrum Dalarna.
- Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram år 2019 och arbetas därefter in i Mål och
Budget.
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§ 191

Revidering av Mål och Budget 2019–2021, Avesta
kommun

Dnr. KK 2018-000165 041
Avesta kommuns ekonomiprocess innebär att kommunfullmäktige tar beslut om skattesats
och budget i juni månad. Syftet med ett tidigt beslut är att ge styrelser och nämnder mer tid
för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan
genomföras redan före årsskiftet. Definitivt beslut om Mål och Budget inklusive skattesats
fattas sedan av fullmäktige i november/december.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 följande:
- (S), (MP) och (V):s förslag till mål och budget 2019–2021 fastställs.
- Utdebiteringen efter skatteväxling fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
- Kreditavgiften sänks från 0,5 procent till 0,3 procent.
Definitivt beslut om skattesatsen har beslutats av fullmäktige den 26 november 2018.
(S) och (V) har den 9 november 2018 överlämnat förslag till Mål och Budget för Avesta
kommun 2019–2021 för beslut i kommunfullmäktige.
Förslaget består av
- Dokumentet Mål och Budget för Avesta kommun 2019–2021, med följande innehåll:
- Kommunens organisation
- Vision - Avesta 2030
- Kommunövergripande mål (stöd och omsorg, barn och utbildning, lokalsamhället,
medarbetare och ekonomi)
- Ekonomiska förutsättningar (ekonomiprocess, styrprocessen i Avesta, interna
förutsättningar)
- God ekonomisk hushållning (god ekonomisk hushållning, styrelsernas uppdrag)
- Omvärlds- och nulägesanalys (samhällsekonomisk utveckling, kommunalskatt och
kommunalekonomisk utjämning 2019-2021, välfärdsmiljarderna, disponering av
resultatutjämningsreserven, RUR, och befolkning, boende arbetsmarknad)
- Finansiell analys
- Särskilda beslut 2019-2021
- Drift- och resultatbudget
- Finansieringsbudget
- Balansbudget
- Investeringar till Mål och Budget 2019-2021
- Taxor till Mål och Budget 2019-2021
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2018 överlämnade (M), (C), (L) och
(KD), Alliansen, sitt budgetförslag. Det har senare kompletterats med Särskilda beslut och
budgetförslag. Alliansens budgetförslag består därmed av:
- Dokumentet Avesta kommun, Alliansen M, C, L och KD, Mål och budget 2019–2021 med
följande innehåll:
- Förord
- Avesta kommun – vår vision för 2020-talet
- Övergripande förutsättningar
- Budgetdirektiv
- Styrelsens uppdrag och mål
- Kommungemensamma kostnader, intäkter och taxor
- Särskilda beslut 2019–2021
- Drift- och resultatbudget
- Finansieringsbudget
- Balansbudget
Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2018 att föreslå fullmäktige besluta följande:
- Mål och budget 2019–2021 för Avesta kommun revideras enligt förslag från (S) och (V)
daterat 9 november 2018 med tillägg om 1,5 mkr under särskilda beslut för
kommunstyrelsen 2019 och 2020, benämnt ”Åtgärder för att sänka arbetslösheten”. Det
innebär att resultatet minskas från 7 till 5,5 mkr. år 2019 respektive 9 till 7,5 mkr. år 2020.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
• Kommunstyrelsens avgifter för kopior.
• Omsorgsstyrelsens taxa för fjärrkamera i hemtjänsten.
• Omsorgsstyrelsens taxa för ersättning för placerade barn enligt SoL (Socialtjänstlagen).
• Omsorgsstyrelsens taxa för familjerådgivning.
• Bildningsstyrelsens kommunala barnomsorgstaxa.
• Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2019: Avgiftsbelopp
med index i taxor.
• Avesta Vatten och Avfalls AB:s VA-taxa 2019.
• Avesta Vatten och Avfall AB:s Avfallstaxa 2019.
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Efter kommunstyrelsens beslut har Alliansen den 27 november 2018 kompletterat sitt
budgetförslag.
Efter kommunstyrelsens beslut har även (S) och (V) den 28 november uppdaterat sitt
budgetförslag utifrån kommunstyrelsens beslut.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 31 oktober 2018.
- Förslag till Mål och Budget för Avesta kommun 2019–2021 från (S) och (V) daterad
9 november 2018 med komplettering den 28 november 2018.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s § 30, 24 oktober 2018 med förslag till VA-taxa 2019.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s § 32, 24 oktober 2018 med förslag till Avfallstaxa 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 155.
- MBL § 11 förhandlingsprotokoll 7 november 2018, som föregåtts av MBL § 19, med
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Kommunal.
- Förslag till Mål och budget 2019–2021 från (M), (C), (L) och (KD), (Alliansen), daterad
19 november 2018 med kompletteringar daterade 27 november 2018.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 177.
Vid fullmäktiges beredning yttrar sig Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M), Per-Ola
Ahlström (SD), Gunilla Berglund (C), Pia Aronsson (V), Curt-Åke Cocce Larsson (KD),
Mikael Westberg (S), Martti Hopponen (SD), Anna Perman (S), Susanne Berger (S), Göran
Edström (S), Katarina Andersson (M), Kurt Kvarnström (S), Tom Andersson (S) och Christer
Karlsson (SD).
Lars Isacsson (S), med instämmande av Pia Aronsson (V), Mikael Westberg (S), Anna Perman
(S), Susanne Berger (S), Göran Edström (S) och Tom Andersson (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Johan Thomasson (M), med instämmande av Per-Ola Ahlström (SD), Gunilla Berglund (C),
och Curt-Åke Cocce Larsson (KD), yrkar bifall till Alliansens budgetförslag samt bifall till
förslaget till VA-taxa med undantag för taxan för lock och slangdragning.
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§ 191 (forts)
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer proposition på dessa och finner
att Lars Isacssons bifallsyrkande har vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Mål och budget 2019–2021 för Avesta kommun revideras enligt förslag från (S) och (V)
daterat 28 november 2018.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
• Kommunstyrelsens avgifter för kopior.
• Omsorgsstyrelsens taxa för fjärrkamera i hemtjänsten.
• Omsorgsstyrelsens taxa för ersättning för placerade barn enligt SoL (Socialtjänstlagen).
• Omsorgsstyrelsens taxa för familjerådgivning.
• Bildningsstyrelsens kommunala barnomsorgstaxa.
• Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2019: Avgiftsbelopp
med index i taxor.
• Avesta Vatten och Avfalls AB:s VA-taxa 2019.
• Avesta Vatten och Avfall AB:s Avfallstaxa 2019.
Mot beslutet reserverar sig Johan Thomasson (M), Per-Ola Ahlström (SD), Karin Perers (C),
Martti Hopponen (SD), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Margareta Lindgren
(SD), Susanne Holmberg (M), Lars-Åke Carlsson (C), Curt-Åke Cocce Larsson (SD), Christer
Karlsson (SD), Katarina Andersson (M), Anita Vytlacil (SD), Peter Albinsson (M), Gunilla
Berglund (C), Göte Lindgren (SD) och Tom Hansen (M) till förmån för Johan Thomassons
förslag.
_
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§ 192

Investering Boken 4, Badhustomten

Dnr. KK 2018-000319 107
Gamla Byn AB har den 15 november 2018 tagit beslut om att bevilja medel om totalt 180
miljoner kronor för nyproduktion på Boken 4 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner projektet.
Projektet går under namnet Badhustomten och innebär byggandet av 72 lägenheter samt
lokaler om 727 kvadratmeter i bottenvåningen.
Byggpartner har lämnat det lägsta anbudet och beslut om tilldelning gick ut den 2 november
2018 och överklagandetiden gick ut den 13 november 2018.
I projektet blir det 32 lägenheter med kategori Trygghetsboende, krav på att minst en person i
hushållet är 65 år eller äldre. Övriga 40 lägenheter blir vanliga hyresrätter.
Omsorgsförvaltningen har bokat upp cirka 300 kvadratmeter av lokalerna i bottenplan.
Projektet har även planerat in en ungdomsmottagning på cirka 280 kvadratmeter. När
projektet startade tillhörde ungdomsmottagningen Avesta kommun. När projektet är
färdigställt kommer ungdomsmottagningen att tillhöra Region Dalarna. I dagsläget är det inte
klart om de flyttar från sin nuvarande lokal. Sedan finns även en vakant lokal på 144
kvadratmeter.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna Gamla Byn AB:s
investeringsplaner för projektet Badhustomten.
Beredning
- Protokollsutdrag från Gamla Byn AB 15 november 2018, § 73.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2018, § 157.
- Kommunstyrelsen 19 november 2018, § 179.
Vid fullmäktiges beredning meddelar Bo Brännström (L) jäv och deltar inte i behandling av
och beslut i ärendet.
Jan Näslund, VD för Gamla Byn AB, ger sakupplysningar.
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§ 192 (forts)
Johan Thomasson (M), med instämmande av Per-Ola Ahlström (SD), Gunilla Berglund (C)
och Christer Karlsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Lars Isacsson (S), med instämmande av Kurt Kvarnström (S), Pia Aronsson (V) och Susanne
Berger (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Johan Thomassons yrkande
på återremiss.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till återremiss och ett förslag om att ärendet inte
ska återremitteras.
Votering begärs.
Vid voteringen röstar 21 ledamöter ja, det vill säga att ärendet inte ska återremitteras och 17
ledamöter nej, det vill säga att ärendet ska återremitteras. Ärendet ska alltså återremitteras
eftersom fler än en tredjedel har röstat för det. Röstsammanräkningen framgår av bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras.
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§ 193

Sida 32

Val och nomineringar av ledamöter och ersättare
till styrelser nämnder och bolag för perioden
2019–2022 om inte annat anges

Dnr. KK 2018-000259 102
Beredning
- Kommunfullmäktiges valberedning 10 december 2018, § 25.

LEKMANNAREVISORER FÖR AVESTA VATTEN OCH AVFALL AB för perioden
2019-01-01 intill slutet av årsstämman 2023 (2)
Lekmannarevisorer
- Mats Myrén (M)
- Lilian Palm (S)
LEKMANNAREVISOR FÖR SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND,
SDR, (1)
Lekmannarevisor
- Mats Myrén (M)
REVISOR FÖR DONATIONSSTIFTELSER (1+1)
Revisor
- Mats Myrén (M)
Revisorsersättare
- Sören Aspgren (S)
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§ 193 (forts)
REVISOR FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND (1)
Revisor
- Lilian Palm (S)

REVISORER FÖR AVESTA NATURVÅRDSSTIFTELSE (2 lekmannarevisorer samt
1 auktoriserad/godkänd)
Lekmannarevisorer
- Kristina Ohls (C)
- Lilian Palm (S)
Auktoriserad/godkänd revisor
- Cecilia Kvist, KPMG

REVISOR TILL INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGET (1)
Revisor
- Lennart Hammargren (L)

LEKMANNAREVISORER FÖR GAMLA BYN AB FÖR PERIODEN från årsstämman
2019 intill slutet av årsstämman 2023 (2)
Lekmannarevisorer
- Sören Aspgren (S)
- Lennart Hammargren (L)
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§ 193 (forts)
LEKMANNAREVISORER FÖR AVESTA INDUSTRISTAD AB FÖR PERIODEN från
årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 (2)
Lekmannarevisorer
- Sören Aspgren (S)
- Lennart Hammargren (L)

VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADNÄMND (Norberg ska
nominera ordförande och Fagersta förste vice ordförande. Avesta kommunfullmäktige väljer
sedan dessa två)
Ordförande
- Tove Winqvist

(S)

1:e vice ordförande, under förutsättning av Fagersta kommunfullmäktiges beslut
- Stefan Strandberg
(S)

STADSMILJÖRÅD (4) (Stadsmiljörådet utser ordförande, vice ordförande och ytterligare en
ledamot)
Ledamöter
- Cecilia Elgh
- Britt-Marie Lövgren
- Vakant
- Vakant
BILDNINGSSTYRELSEN (En ordinarie ledamot för Moderaterna)
Ledamot
- Vakant
___
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§ 194

Remiss – Pia Aronssons (V) och Erika
Bengtssons (V) motion om att instifta ”Rör inte
min kompis”-stipendium

Dnr. KK 2018-000328 913
Pia Aronsson (V) och Erika Bengtsson (V) föreslår följande i sin motion:
Vänsterpartiet föreslår att Avesta Kommun instiftar ett stipendium till person, ideell organisation
eller institution som arbetar för att öka toleransen och skapa ömsesidig förståelse för människors
olika kulturella bakgrunder.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett viktigt dokument som anger grundvalarna
för mänsklig gemenskap och antogs 1948. Alla människor föds fria och lika i värde och
rättigheter är utgångspunkten för all mänsklig gemenskap.
I Sverige har vi, såsom vi har uppfattat det, ett samhällskontrakt om alla människors lika värde
och om solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Detta samhällskontrakt har uttryckts i för alla
samhällsmedlemmar centrala lagar som Regeringsformen, Socialtjänstlagen, Diskrimineringslagen
och Hälso-och sjukvårdslagen etc.
Sverige har halkat efter då det gäller jämlikheten. Inkomstklyftorna mellan de som har det allra
bäst ekonomiskt och de som har en mycket knapp ekonomi har ökat. Samhällskontraktet har inte
uppfyllts utan det kräver ett fortsatt arbete för att uppnå social, kulturell och ekonomisk
jämlikhet.
Det är svårt att avgöra om rasismen har ökat under senare år. Lika svårt är det att påstå att
samhällsklimatet har medfört att rasism tillåts på ett annat sätt idag än för tio år sedan.
Någonting har dock inträffat som har medfört att rasism uttrycks mer öppet idag än tidigare.
Avesta Tidning beskrev i sitt nyhetsflöde för en tid sedan att rasism uttrycks på ett helt
chockerande sätt mot människor i dess yrkesutövning. Lika upprörande är det när människor
bemöter andra människor på gator och torg med rasistiska uttryck. Diskriminering av människor
beroende på kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell tillhörighet och funktionsnedsättning är
förbjudet i yrkeslivet. Diskrimineringslagen har till syfte att skydda individen mot diskriminering.
Tyvärr kan lagen inte användas i den motsatta riktningen, det vill säga att skydda professionella
mot kunder och patienter som diskriminerar och därmed bryter mot diskrimineringslagens
intentioner. Det vi kräver av de som är yrkesmässiga skall vi också kunna kräva av de som
utnyttjar tjänsterna. Vi måste bemöta de yrkesmässiga på samma sätt som vi själva vill bli bemötta
när vi åker buss, köper medicin på apoteket eller besöker en läkare.
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§ 194 (forts)
”Rör inte min kompis” kallades kampanjen mot främlingsfientlighet och rasism som startades
1985. Den är lika aktuell idag som för 33 år sedan. Det tycks vara så att vi människor behöver bli
ständigt påminda om människors lika värde.
I vår kommun arbetar många människor, enskilda eller föreningar, för att motverka
främlingsfientlighet och rasism och för att motverka särbehandling och mobbing. Vänsterpartiet
vill att Avesta kommun instiftar ett stipendium till person, ideell organisation eller institution som
arbetar för att öka toleransen och skapa ömsesidig förståelse för människors olika kulturella
bakgrunder.
”Rör inte min kompis”- stipendiet föreslås delas ut en gång per år i samband med
högtidshållandet av bildandet FN och inrättandet av deklaration om de mänskliga
rättigheterna.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 195

Sida 37

Remiss – Lena Törnqvists medborgarförslag om
parkeringshysterin i Avesta kommun

Dnr. KK 2018-000329 912
Lena Törnqvist anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag undrar om ni verkligen vill att folk ska flytta till Avesta. Ni skickar ut Securitas att lappa
bilar i hela Avesta samtidigt som ni begränsar alla stadsbor att parkera där man bor. Vad är ni
ute efter? Lite svårt för skiftarbetare att gå ut var tredje timme och flytta bilen och skiftarbete
är ju rätt vanligt här i Avesta med tanke på vilka arbetsgivare vi har i kommunen.
Man får parkera bakom plushuset obegränsat där det är dålig belysning och ingen ser buset på
den sidan eftersom ingen bor åt det hållet, men inne i stan kan man på fullaste allvar påstå att
det måste vara begränsningar på grund av att det ligger nära centrum. Vad gör då
parkeringarna bakom Plus?
Ska man på fullaste allvar behöva parkera långt ifrån sitt boende och gå hela vägen hem?
Ganska dåligt mot alla äldre i Avesta kommun. Ni beter er som att Avesta vore en storstad
med mycket begränsade parkeringsmöjligheter och det är det inte och får ni fortsätta som ni
gör är vi väl snart glesbygd. Vem vill flytta till Avesta när man inte får parkera där man bor?
Men ni som fattar dessa beslut bor väl alla i villa så varför ska ni bry er?
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 196

Sida 38

Remiss - Michael Larssons medborgarförslag
om parkering på Malmgatan

Dnr. KK 2018-000330 912
Michael Larsson anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag har varit i kontakt med Emil Forslund (teknisk service) som har målat upp parkeringsrutor
på Malmgatan 15 och 17. Vi i bostadsföreningen Solhems styrelse har påtalat att vi vill kunna
parkera på gatan när vi får besök en helg exempelvis. Jag pratade med Emil idag, 30/11, och
beslut skulle tas att vi kan parkera på natten på Malmgatan, men bara stå tre timmar på dagen.
Vi undrar varför? Skiftarbete gör det ganska omöjligt om man kommer hem efter nattskift
exempelvis. Då ska man gå upp efter tre timmar och flytta bilen. Hur tänker kommunen där?
Bakom Plushuset kan man stå hur länge som helst, det är ju mycket centralare än vad
Malmgatan 17 är? Vi i styrelsen för bostadsrättsföreningen Solhem vill ha samma regler som
för övriga Malmgatan mot Hemköp, det vill säga, kunna parkera dygnet runt vid Malmgatan
17. Det finns fem uppmålade parkeringsrutor där. Emil berättade vidare att ni ska laga
trottoaren till våren, då det blivit ”bortglömt” under sommaren/hösten.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 197

Remiss – Johan Thomassons (M) och Maarit
Hesslings (M) motion om digitalisering av
tjänstgöringsrapporter

Dnr. KK 2018-000333 913
Johan Thomasson (M) och Maarit Hessling (M) anför följande i sin motion:
Avesta kommun har från om med november 2018 för avsikt att digitalisera kommunfullmäktiges
arbete, inga pappershandlingar kommer att skickas ut till ledamöter. Avsikten är att alla nämnder
och styrelser i framtiden också ska vara helt digitaliserade på samma sätt. Även justering av
mötesprotokoll kommer i framtiden att ske digitalt.
Idag måste varje förtroendevald som har utlägg, rätt till reseersättning eller restidsersättning fylla i
en tjänstgöringsrapport på papper. Detta anser vi är otidsenligt. När alla handlingar till ledamöter
är digitala bör även tjänstgöringsrapporter kunna göras digitalt.
Motionärerna föreslår därför att Avesta kommun undersöker möjligheterna att göra
tjänstgöringsrapporterna för förtroendevalda digitala.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 40

2018-12-10

Kommunfullmäktige

§ 198

Remiss – Johan Thomassons (M) och Johannes
Kotschys (M) motion om Avesta – Dalarnas
första stad

Dnr. KK 2018-000334 913
Johan Thomasson (M) och Johannes Kotschy (M) anför följande i sin motion:
Avesta Kommun har under många år haft en slogan ”Koppardalen; Outdoor och Sport”. Vår idé
grundar sig på att man från flera håll har Avesta Kommun som första intryck av Dalarna när man
reser med bil, buss, tåg eller båt.
Vi anser att det är dags för någonting nytt för Avesta att profilera sig med som sticker ut.
Vi yrkar på att Avesta byter slogan till:
”Avesta - Dalarnas första stad”
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 199

Sida 41

Remiss – Maarit Hesslings (S), Johan
Thomassons (M) och Katarina Anderssons (M)
motion gällande konkurrensutsättning av
hemsjukvården

Dnr. KK 2018-000336 913
Maarit Hessling (M), Johan Thomasson (M) och Katarina Andersson (M) anför följande i sin
motion:
Avesta kommuns omsorgsstyrelse (OS) har den 20 november 2018 beslutat att inleda
förhandlingar med Landstinget Dalarna angående Hemsjukvårdsinsatserna.
Omsorgsförvaltningen har till OS redovisat att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska
(MAS) inte kan ansvara för hemsjukvården från årsskiftet 2018/2019. Kommunen har ett lagkrav
enligt Hälso- och sjukvårdslagen 12 kap 1 § (HSL) på att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser till
de som bor på kommunens särskilda boenden, totalt 328 personer.
Insatserna gällande hemsjukvården är inte lagstadgade enligt HSL, utan här har förvaltningen ett
avtal med landstinget och har växlat över en budget (2013) för detta övertagande.
Vid senaste redovisningen till OS i oktober 2018 hade kommunen 31 personer inskrivna i
hemsjuvården,116 personer får hembesök utifrån vårdbegäran och 96 personer har delegerad
läkemedelshantering.
Omsorgsförvaltningen har till OS redovisat sedan 2016 om ansträngd arbetssituation och ett stort
antal vakanser inom sjuksköterskeenheten. Förvaltningen har provat olika lösningar på detta
problem i form av ständig rekrytering, upphandling av bemanningssjuksköterskor, anställt
undersköterskor med utökad delegering, periodvis central utgång och ”Prioritering av lösningar”
för sjuksköterskorna. Förvaltningen har med dessa ”lösningar” haft en sänkt kvalitet av hälsooch sjukvården och ett minimum av både verksamhetsutveckling och personlig utveckling för
sjuksköterskorna, men har klarat att utföra Skall uppdrag med bibehållen Patientsäkerhet.
I oktober 2018 redovisade Omsorgsförvaltning till OS att situationen börjar se katastrofal ut, 21
vakanta tjänster av totalt 36. Förvaltningen har 2 bemanningssköterskor på avtal kvar till och med
28 februari 2019. Behovet av avtal med bemanningsbolag kommer att vara betydligt större efter 1
januari 2019. Förvaltningen ser också, att trots intensivt rekryteringsarbete finns det inga behöriga
sökanden till sjukskötersketjänsterna.
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§ 199 (forts)
Enligt det som angivits ovan och som har rapporterats till kommunstyrelsen regelbundet kan det
konstateras att Avesta kommun har inte längre möjlighet att bedriva en säker hemsjukvård.
Med anledning av detta vill vi peka på flera fördelar som kan uppnås om vi tillåter hemsjukvård
som ett fritt val genom Lagen om valfrihetssystem (LOV). Hemtjänsten ska naturligtvis i
samband med detta också tillåtas ett fritt val genom LOV.
Exempelvis skulle det kunna innebära att färre personal kommer för att utföra biståndsbedömda
uppgifter eftersom de samtidigt kan utföra uppgifter för hemsjukvården. Dessutom borde det
hunna spara en del pengar i form av färre resor.
Vi yrkar att kommunen omgående startar arbetet med att upphandla företag till att utföra
hemsjukvård i Avesta.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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Remiss - Medborgarförslag/Motion angående
förbättrad infart till Korskrogen

Dnr. KK 2018-000336 913
Iva Morelius och Gunilla Berglund (C) anför följande i medborgarförslaget/motionen:
Infarten till byn Korskrogen är i behov av uppgradering vad gäller belysning och skyltning. En
hel del fina förbättringar har gjorts efter gamla riksväg 70 ut från Karlbo och fram till Brovallen
och utfarten på riksväg 70 med bland annat separat gång- och cykelbana med belysning.
Det är problem när man kommer norrifrån, från Karlbo, och ska till Korskorgen. Skylten som
anger att man ska svänga vänster in till Korskrogen är placerad mitt för infarten till en hästgård,
cirka 50 meter för tidigt. När man väl lyckats hitta infarten är det helt mörkt, det finns ingen
vägbelysning alls. Vid den andra infarten söder ifrån till Korskrogen finns en vägbelysning cirka
15 meter in på vägen.
Den nya vägmarkering som målats i höst är precis vid den här infarten missvisande och det är
bilister som tror att de ska gå ut i vänsterfil för att svänga. Det uppstår farliga situationer då
bilister norrifrån kommer i samma fil.
Det är relativt många som trafikerar den här vägen eftersom det är infart till bland annat
bygdegård och andra företag, samt till alla som bor i Korskrogen.
För att undvika olyckstillbud och förenkla för trafiken till och från Korskrogen bör dessa
synpunkter beaktas.
Utifrån ovanstående yrkar undertecknade att teknisk service ges i uppdrag att skyndsamt vidta
lämpliga åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet vid infart till Korskorgen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget/Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 44

2018-12-10

Kommunfullmäktige

§ 201

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
- Dnr. KK 2018-000325 101
Avsägelse av ersättarplats i kommunfullmäktige av Özena Gölphuhar (M).
- Dnr. KK 2018-000146 738
Kvartalsrapport för kvartal 3, 2018 gällande gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap, 1 §
SoL samt gynnande beslut enligt LSS (SFS 2008:77–79) som ej verkställts inom 3 månader
efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3
månader (Kontaktfamilj och bostad för vuxna).
- Dnr. KK 2018-000146 738
Kvartalsrapport för kvartal 3, 2018 gällande gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap, 1 §
SoL samt gynnande beslut enligt LSS (SFS 2008:77–79) som ej verkställts inom 3 månader
efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3
månader (Säbo).
- Dnr. KK 2018-000047 141
Folkare Landsbygdsforum, anteckningar från sammanträde 24 oktober 2018.
- Dnr. KK 2018-000165 041
Sammanträdesprotokoll 13 november 2018, § 112, från Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd om Mål och Budget 2019–2021.
- Dnr. KK 2018-000165 041
Sammanträdesprotokoll 20 november 2018, § 139, från omsorgsstyrelsen om Mål och
Budget 2019–2021.
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- Dnr KK 2018-000327 007
Kommunrevisionens Grundläggande Granskning 2018 gällande Avesta kommun.
- Dnr KK 2018-000165 041
Mål och budget för Avesta kommun 2019–2021 – verksamhetsstyrelsernas mål och budget,
åtgärdsplaner och taxor – styrelser.
- ”Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle”. En hälsning från
Svenskt Föreningliv. Utdelad bok under fullmäktigemötet.
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Sida 46

Avslutning

Ordförande Blerta Krenzi (S) avslutar mötet med detta jultal:
Kära ledamöter och övriga åhörare,
Eftersom vi har årets sista sammanträde ikväll tar jag mig friheten för att säga några ord om året
som gått. Kommunfullmäktige i Avesta har haft 10 sammanträden i år. Nio av dessa
sammanträden har vi haft här, Folkets hus i Fors. Jag vill ta tillfället i akt och tacka personalen i
Folkets hus för det varma mottagandet och goda kaffet vi får vid varje tillfälle. Ett sammanträde,
det i juni hade vi på Sjöviks Folkhögskola. Även där fick vi samma fina bemötande av personalen
men det vi kanske minns allra bäst är den dagen vi hade sammanträdet så spelade Sverige mot
Sydkorea i fotbolls-VM och det var flera i rummet som tyckte att det var lite jobbigt att missa
matchen. Men i pausen, till allas glädje, fick vi veta att det blev vinst för Sverige med 1–0.
Vid varje sammanträde har kommunrevisionen haft en stående punkt där dem har kunnat
informera oss om valfritt ämne. Jag tillsammans med presidiet vill tacka kommunrevisionen för
alla rapporter vi har fått under året.
Räknar jag in dagens sammanträden så har Avesta kommunfullmäktige behandlat 205 paragrafer
under året. Av dessa har det varit 21 motioner och 13 medborgarförslag.
Vi diskuterar och beslutar i stora frågor, allt från solenergi inne i centrum till fiber ute i
landsbygden. Från frågor rörande barn och unga och alla våra skolor till vuxna och äldre och
omsorgsfrågor. Från kultur till fritid. Från vägar och rondeller till stora etableringar i vår
kommun, den största är så klart dem steg som tagits för att Google ska etableras i Horndal.
Vi började året med en uppställning av 9 olika partier i den här församlingen och avslutar nu året
med 7 partier. Det beror så klart på att vi haft ett val som har ändrat om spelplanen lite grann.
Som alla ni här vet så har valet också skapat lite turbulens på riksplanen och det förklarar varför
vi har mål och budgetdebatt ikväll istället för novembersammanträdet som annars är praxis.
Förhoppningsvis får vi till en ny regering på riksplan snart då det så klart underlättar även för oss
här på lokal nivå.
Ytterligare en förändring som har kommit till när det gäller fullmäktige är att vi har börjat
webbsända våra sammanträden. Våra medborgare kan välja att följa oss via vår hemsida live eller
se oss på en tidpunkt när det passar dem bättre. Det här är ett beslut jag som ordförande i
kommunfullmäktige hoppas våra medborgare uppskattar lite extra mycket då jag gärna ser att
våra medborgare tar mer plats i dem demokratiska processerna. Via webbsändningen hoppas jag
att våra medborgare får en tydligare bild av dem demokratiska besluten som tas i kommunen. Jag
hoppas också att webbsändningarna underlättar för våra medborgare och ökar intresset att
faktiskt följa ärenden från start till beslut samt lära känna oss politiker lite bättre.
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Flera förändringar har alltså kommit till under 2018. Nu ser vi i presidiet framemot 2019... och
2019 kommer bli ett speciellt år för oss alla som bor och verkar i kommunen eftersom Avesta
kommun fyller hela 100 år. Vi ser framemot att fira vår fina kommun!
Med detta vill jag och övriga i presidiet tacka alla ledamöter här ikväll, såväl som dem ledamöter
som varit med oss tidigare under året för ett gott samarbete. Vi vill även tacka kommunens alla
anställda för det fina jobb som dem alltid presterar. Presidiet önska alla ledamöter, alla
kommunanställda och alla medborgare en riktig god jul och ett gott nytt år.
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OMRÖSTNING
§ 192
Ledamöter

Parti

Lars Isacsson
Johan Thomasson
Susanne Berger
Per-Ola Ahlström
Mikael Westberg
Ulf Berg
Maria Andersson
Karin Perers
Kurt Kvarnström
Martti Hopponen
Johannes Kotschy
Blerta Krenzi
Pia Aronsson
Patrik Sundin
Laila Borger
Maarit Hessling
Margareta Lindgren
Stefan Palm
Anna Perman
Susanne Holmberg
Lars-Åke Carlsson
Lars Levahn
Curt-Åke Cocce Larsson
Christer Karlsson
Charlotta Engström
Katarina Andersson
Bo Brännström 3)
Henrik Väyrynen
Åsa Lövgren
Rolf Rickmo
Daniel Brogedahl
Anita Vytlacil
Ruth Johansson
Erika Bengtsson
Peter Albinsson 1)
Göran Edström
Gunilla Berglund
Emma Autio
Göte Lindgren
Tom Andersson
Gabriella Persdahl
ANTAL

(S)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(M)
(C)
(S)
(KD)
(SD)
(S)
(M)
(L)
(S)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(V)
(M)
(S)
(C)
(S)
(SD)
(S)
(M)
------

JUSTERARES SIGN

Nä
r
X
X
X
X
X
F
F
X
X
X
X
X
X
X
F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F
X
X
X
F
X
X
X
F
X
X
F

Ers

JA

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS

X
X
X
X
X
14
X
X
X
X
X
X
X
16
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
X
X
X
22
X
X
X
18
X
X
------ 17

16

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Anm

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 49

2018-12-10

Kommunfullmäktige
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 2018-12-10
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Özena Gölpuhar
Eric Karlsson
Helena Bergkvist
Henrik Hästbacka
Tom Hansen
Annika Johansson
Jan-Olof Källström
Ahmad Moujawaz
Daniel Henriksson
Roy Uppgård
Jeannie Lundqvist
Malin Bäckebo
Patrik Engström
Kirsti Persson 2)
Håkan Bengtsson
Gerd Svedberg
Jonas Wells
Eva Blixt
Thomas Lidström
Eva Lidström
Anders Westman
Thomas Hedberg
Mikael Moen
Tommy Femtler
Karl Vytlacil
Tomi Sandvik

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ANTAL
TOTALT ANTAL

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
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1) Deltog från § 183.
2) Deltog från § 185.
3) Deltog från § 193.
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