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Kommunrevisionen informerar

Mats Myrén, revisionens ordförande anför följande:
Ordförande, presidium, ledamöter och övriga åhörare.
Vid fullmäktiges sammanträde den 29 oktober informerade jag om kommunrevisionens uppgift
och arbetssätt. Jag nämnde då att vi skall granska varje nämnd och styrelse för att ge er,
kommunfullmäktiges ledamöter, tillräckligt underlag för att pröva om styrelserna i dessa, skött sitt
värv så att ni kan ge dem ansvarsfrihet.
Årets Avestasamtal har som tema Kompetensförsörjning. Och jag instämmer med Lars Isacsson
när han i en intervju konstaterar ”det ligger väldigt rätt i tiden nu”.
Så rätt i tiden att kommunrevisionen med hjälp av KPMG granskat om kommunstyrelsen har ett
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetens-utveckling av befintlig
personal. En granskning vi redovisade den 12 september.
Kommunstyrelsen har sedan ombetts yttra sig över vår granskning, och styrelsens svar är att de
instämmer i den kommentar till vår granskning, som kommunens personalchef avgivit och att de
uppdragit åt densamme att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi gällande till 2030.
Kommunrevisionen konstaterar, vilket återfinnes i vår sammanställning: Grundläggande
Granskning:
Personalenheten tycks ha en hygglig uppfattning om vilka problem som förefinns inom såväl
den egna funktionen som inom kommunens kärnverksamheter, men den befinner sig, enligt vår
bedömning, i allt för stor utsträckning på efterkälken när det gäller åtgärder och handlingar för att
bidraga till att lösa dessa.
En kanske något grov, men ändå träffande formulering blir ”att det är för mycket prat och för lite
verkstad”.
Vi konstaterar att, för att vi skall kunna rapportera till kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen
har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling, så
återstår ett stycke arbete för styrelsen.
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Avslutningsvis rekommenderar jag er att ta del av de iakttagelser vi sammanställt i dokumentet
Grundläggande Granskning.
Det erhåller ni som en bilaga till den kallelse ni får till nästa kommunfullmäktige.
Det är vår förhoppning att den sammanställningen skall ge, såväl nyvalda som övriga
fullmäktigeledamöter, en bra översikt och inblick i vad som i kommunen sig tilldragit haver.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 5

2018-11-26

Kommunfullmäktige

§ 165

Ulf Bergs (M) motion om rondell vid By skola

Dnr. KK 2017-000406 913
Motionen
Ulf Berg (M) anför följande i sin motion:
Rondeller är en populär företeelse i Avesta kommun, speciellt i Avesta tätort. Vid By skola
finns något som i vart fall kan liknas vid rondell. I samband med By Slånkvicku samtalade
motionären med en ortsbo som tyckte att rondellen vid skolan var trafikfarlig då buskar och
träd hade växt så de skymde sikten. Där finns en busshållplats och i dess närhet sker även påoch avstigning från skolskjutsarna. Personen föreslog en alternativ användning av platsen.
Tidigare har såväl majstång som julgran varit placerade söder om den före detta Sockenstugan.
I samband med att församlingen sålde fastigheten så övergick marken i privat ägo. En ny
placering av majstång och julgran i rondellen vore en bra lösning.
Ulf Bergs (M) förslag:
- Avesta kommun undersöker möjligheten att rondellen vid By skola får ett annat
användningsområde som både gynnar trafiksäkerheten och möjliggör placering av
exempelvis en adventsgran på vintern och en majstång på sommaren.
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att motionen remitteras till
kommunstyrelsen och till bildningsstyrelsen för yttrande.
Teknisk service yttrande:
Planteringarna i rondellen vid By skola består idag av olika buskar och träd. Teknisk service
produktionsenhet ansvarar för skötseln av rondellen med klippning av träd, buskar och
rensning av blommor sommartid. Tekniska avser att sätta upp en julgran till julen 2018 och
även förbereda för montering av majstång till sommaren 2019.
Teknisk service föreslår att motionen ska anses som besvarad med teknisk service yttrande
vilket också är kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag.
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Bildningsstyrelsens yttrande
Utifrån att planteringen av både buskar och träd i rondellen vid By skola har vuxit upp till en
storlek som gör att växtligheten skymmer sikten och så utgör vegetationen en viss trafikfara.
Att förändra utformningen med att bl.a. ta bort all högväxande vegetation, samt ge möjlighet
till andra användningsområden som inte skymmer sikten, skulle öka trafiksäkerheten.
Det viktigaste är att förändringarna ger en högre trafiksäkerhet, men det skulle också ge
möjligheter till varierande utsmyckningar i rondellen och öka den estetiska upplevelsen.
Bildningsstyrelsen föreslår att motionen ska tillstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska vara besvarad med teknisk service yttrande.
Beredning
- Ulf Bergs (M) motion 15 november 2017.
- Kommunfullmäktiges 27 november 2017 § 180.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2018 § 4.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 30 oktober 2018, § 49.
- Bildningsstyrelsen 11 april 2018, § 32.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 152.
Vid fullmäktiges beredning yttrar sig Ulf Berg (M) och tackar för svaret. Lars Isacsson (S),
med instämmande av Mikael Westberg (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.
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§ 166

Revidering av policy för upphandling och inköp

Dnr. KK 2018-000266 059
Ekonomichef Siw Karlsson har inkommit med en skrivelse angående revidering av
upphandlingspolicy och riktlinjer för denna. Förslagen har tagits fram av den tidigare
upphandlingschefen Jonas Köping.
Under förutsättning att policyn beslutas i fullmäktige kommer riktlinjerna att gå till
kommunstyrelsen för beslut.
Förslaget till policy för upphandling och inköp är följande:
1. Styrelse, nämnd eller motsvarande organ ansvarar för att upphandling och inköp görs i
enlighet med lag, annan författning och policy samt riktlinje för upphandling och inköp.
2. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska utgå från de samarbetande
kommunerna och dess bolag som helhet där de samarbetande kommunerna och dess
bolag gemensamma intresse äger företräde mot enskild verksamhets intresse.
3. Upphandlade ramavtal ska användas i första hand.
4. Upphandling ska bedrivas affärsmässigt och med insikt i att vad vi anskaffar och hur vi
anskaffar det påverkar hur vi uppfattas av medborgare och näringslivet.
5. Direktupphandlingar ska användas strategiskt.
6. Vid anskaffningar ska lämpliga krav för att uppnå fastställda mål avseende social, etisk
och miljömässig hänsyn samt ekonomisk hållbarhet alltid beaktas.
7. Vid upphandling ska alltid små och medelstora företags möjligheter att delta beaktas.
8. Inför en upphandling ska dialog föras med leverantörer och anbudsgivare med syfte att
främja en god affär samt stärka de samarbetande kommunerna och dess bolag anseende
som avtalspart.
9. En årlig återrapportering av leverantörstrohet ska göras till styrelse, nämnd eller
motsvarande organ.
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Beredning
- Skrivelse från ekonomichefen 4 oktober 2018 med bifogade förslag till policy för
upphandling och inköp samt riktlinje för upphandling och inköp.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 134.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 153.
Kommunfullmäktiges beslut
- Policyn för upphandling och inköp revideras i enlighet med förslag daterat 2018-10-08.
- Kommunstyrelsen uppdras att fatta beslut om förslaget till riktlinjer för upphandling och
inköp daterat 2018-10-08.
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Utdelning från Gamla Byn AB

Dnr. KK 2018-000257 107
Ekonomichef Siw Karlsson har inkommit med en skrivelse gällande utdelning från Gamla Byn
AB.
Hon skriver att Gamla Byn AB inte klassificeras som ett allmännyttigt bostadsbolag med
begränsad utdelningsrätt eftersom antalet bostäder understiger 50 procent av bolagets totala
fastighetsbestånd. Mer än 50 procent består av förvaltning av kommunens verksamhetslokaler.
Gamla Byn AB har följande balanserade vinstmedel vid 2017 års ingång på 60 948 279 kronor
och årets vinst var 8 381 641 kronor. Vid 2017 års utgång var de balanserade vinstmedlen
69 329 920 kronor.
Beredning
- Skrivelse från ekonomichefen 2 november 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 135.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 154.
Vid fullmäktiges beredning yttrar sig Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M), Ulf Berg (M),
Kurt Kvarnström (S), Bo Brännström (L) och Gunilla Berglund (C).
Lars Isacsson (S), med instämmande av Ulf Berg (M) och Kurt Kvarnström (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- En utdelning med 3 miljoner kronor ska ske från Gamla Byn AB till Avesta kommun.
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Revidering av ägardirektiv för Gamla Byn AB,
Avesta Industristad AB och Avesta Vatten och
Avfall AB

Dnr. KK 2018-000261 107
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 om ägardirektiv för Gamla Byn AB,
Avesta Industristad AB och Avesta vatten och Avfall AB. Bolagen beslutade sedan den
21 december 2016 att konfirmera dessa ägardirektiv.
Ägardialog har ägt rum den 3 oktober 2018 mellan kommunstyrelsens presidium och
presidierna för bolagen. Utifrån denna dialog har kommunsekreteraren inkommit med förslag
till revidering av ägardirektiven.
Här följer förslagen till förändringar med överstrykningar av det som föreslås tas bort och det
som föreslås läggas till i kursiv stil:
Gamla Byn AB - ägardirektiven
De förslag till ändringar som föreslås i de grundläggande ägardirektiven är följande:
- Punkt 8 Registerutdrag
”Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen Dataskyddsförordningen,
GDPR, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar
över.
Personuppgiftsombud Dataskyddsombud ska utses för bolagets verksamhet.”
De förslag till ändringar som föreslås i de specifika ägardirektiven är följande:
- Punkt 1
”Bidra till att bostadsförsörjningsprogrammets och äldreutredningens lokalförsörjningspolicyns,
bostadsförsörjningspolicyns och programmet för äldre i Avesta kommuns mål förverkligas genom
nyproduktion av bostäder för olika målgrupper samt att följa träbyggnadspolicyn där så är möjligt.
Nyproduktionen ska tillgodose efterfrågan på skilda lägenhetsstorlekar under förutsättning
av acceptabla kalkyler.”
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- Punkt 5
”Bolaget ska, om möjlighet finns, skapa förutsättningar för att omvandla serviceboendena
Kornknarren och Rågen till trygghetsbostäder via blockförhyrning i samspel med
omsorgsförvaltningen.”
- Punkt 6
”Bolaget ska utreda möjligheterna för en speciell kö för bostäder som är
tillgänglighetsanpassade.”
- Punkt 8
”Utreda konsekvenserna om bolaget genomför en omorganisation för att uppfylla kraven
för att vara ett allmännyttigt bostadsbolag.”
De förslag till ändringar som föreslås i de generella ägardirektiven är följande:
- Punkt 2
”Policys, regler och riktlinjer inom följande områden ska även gälla bolagen: (Se bifogad
sammanställning)
- personal
- ekonomi
- administration
- intern kontroll
- IKT
- Upphandling
- Risk- och säkerhetsarbete”
- Punkt 9
”Kommunens miljöpolicy och energi- och klimatstrategi ska gälla bolagens verksamhet.
Delmålen och åtgärderna utifrån Avesta kommuns Energi- och klimatstrategi 2013-2016
Hållbarhetsprogram inarbetas i bolagens verksamhet.”
Avesta Industristad AB - ägardirektiven
De förslag till ändringar som föreslås i de grundläggande ägardirektiven är följande:
- Punkt 9 Registerutdrag
”Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen Dataskyddsförordningen,
GDPR, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar
över.
Personuppgiftsombud Dataskyddsombud ska utses för bolagets verksamhet.”
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- Punkt 10 Informations-/dialogsammanträde
”Två avstämningsmöten genomförs per år (mars och september) med kommunstyrelsens
presidium, kommundirektör, ekonomichef och administrativ chef/kommunsekreterare för att
behandla:
- Bolagets ekonomiska läge och planerade investeringar.
- Avstämning om hur ägardirektiven följs.
- Hur samspelet kommunen och bolaget fungerar.”
De förslag till ändringar som föreslås i de specifika ägardirektiven är:
- Punkt 2
”Bolaget ska aktivt verka för att vakansgraden ska vara låg i bolagets lokalbestånd i
kombination med marknadsmässiga hyror.”
De förslag till ändringar som föreslås i de generella ägardirektiven är:
- Punkt 2
”Styrande dokument inom följande områden ska även gälla bolagen: (Se bifogad
sammanställning)
- personal
- ekonomi
- administration
- intern kontroll
- informations- och kommunikationsteknik
- upphandling
- risk- och säkerhetsarbete
- miljö
- kommunikation”

Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB – bilagan till ägardirektiven
De förslag till ändringar i bilagan till ägardirektiven för Gamla Byn AB och Avesta
Industristad AB är:
- Läggs till i punkten om administration:
- ”Styrdokument för Avesta kommunkoncerns ärendeprocess”
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- Förändringar i punkten om Intern kontroll:
 ”Gemensam projektstyrningsmodell vid större investerings- och lokalanskaffningsprojekt
samt övriga projekt som bedöms kräva en strukturerad process
 Modell för arbetet med intern kontroll
 Riktlinjer för investeringar av större eller principiell beskaffenhet”
- Läggs till i punkten om Byggnation:
- ”Lokalförsörjningspolicy”
- ”Bostadsförsörjningspolicy”
Avesta Vatten och Avfall AB
De förslag till ändringar som föreslås i de grundläggande ägardirektiven är:
- Punkt 9 Registerutdrag
”Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen Dataskyddsförordningen,
GDPR, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar
över.
Personuppgiftsombud Dataskyddsombud ska utses för bolagets verksamhet.”
De förslag till ändringar som föreslås i de generella ägardirektiven är:
- Punkt 2
”Policys, regler och riktlinjer inom följande områden ska även gälla bolagen: (Se bifogad
sammanställning)
- personal
- ekonomi
- administration
- intern kontroll
- IKT
- Upphandling
- Risk- och säkerhetsarbete”
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- Punkt 9
”Kommunens miljöpolicy och energi- och klimatstrategi ska gälla bolagens verksamhet.
Delmålen och åtgärderna utifrån Avesta kommuns Energi- och klimatstrategi 2013-2016
Hållbarhetsprogram inarbetas i bolagens verksamhet.”

Avesta Vatten och Avfall AB – bilagan till ägardirektiven
De förslag till ändringar i bilagan till ägardirektivet för Avesta Vatten och Avfall AB är:
- Läggs till under Ekonomi:
- ”Kundfakturerings- och inkassopolicy”
- Läggs till under Administration:
- ”Styrdokument för Avesta kommunkoncerns ärendeprocess.”
- Förändringar i punkten om Intern kontroll:
 ”Gemensam projektstyrningsmodell vid större investerings- och lokalanskaffningsprojekt
samt övriga projekt som bedöms kräva en strukturerad process
 Modell för arbetet med intern kontroll
 Riktlinjer för investeringar av större eller principiell beskaffenhet”

Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 4 oktober 2018, med förslag till förändringar.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 136.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 155.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid extra bolagsstämma för Gamla Byn AB:
- Grundläggande, specifika och generella ägardirektiv inklusive bilaga till ägardirektiv för
Gamla byn AB revideras enligt förslag daterat 2018-10-04.
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid extra bolagsstämma för Gamla Byn AB:
- Extra bolagsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid extra
bolagsstämma för Avesta Industristad AB:
- Grundläggande, specifika och generella ägardirektiv inklusive bilaga till ägardirektiv för
Avesta Industristad AB revideras enligt förslag daterat 2018-10-04.
- Följande ägardirektiv ges till ombud för extra bolagsstämma för Avesta Vatten och Avfall
AB:
- Grundläggande, specifika och generella ägardirektiv inklusive bilaga till ägardirektiv för
Avesta Vatten och Avfall AB revideras enligt förslag daterat 2018-10-04.
___
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§ 169

Utökad investeringsbudget för innevarande år

Dnr. KK 2018-000274 049
Ekonomichef Siw Karlsson har lämnat in en skrivelse med förslag om utökad
investeringsbudget.
Bakgrunden är att fullmäktige tidigare fattat beslut om en investeringsbudget för innevarande
år på 108 miljoner kronor. På grund av att tidigare fullmäktigebeslut om att uppföra Balders
Hage i kommunens regi behöver beslut fattas om en utökning av investeringsbudgeten till 268
miljoner kronor.
Beredning
- Ekonomichefens skrivelse 16 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 137.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 156.
Kommunfullmäktiges beslut
- Investeringsvolymen innevarande år utökas till 268 000 000 kronor.

___
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§ 170

Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna
lönenämnd

Dnr. KK 2018-000275 042
Västmanland-Dalarna Lönenämnd, med säte i Norbergs kommun, överlämnar delårsbokslut
för 2018-01-01 – 2018-08-31.
Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade 28 september 2018 att fastställa delårsbokslutet.
Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och
Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra löneadministration och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och
förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag.
Den gemensamma nämnden/löneförvaltningen har sitt säte i Norbergs kommun. I nämnden
sitter som ordinarie ledamöter kommunstyrelseordförande från kommunerna samt ersättare.
Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning
motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad
överenskommelse. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall
ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
I prognosen för hela året beräknas resultatet till minus 100 000 kronor mot upprättad budget.
Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på
motsvarande sätt som lönesektionens kostnader. Debitering till medlemskommunerna görs
fortlöpande under året.
Utlåtande från revisorerna samt de sakkunnigas granskningsrapport - Västmanland-Dalarna
lönenämnds delårsbokslut 2017-08-31 har ännu ej inkommit.
Beredning
- Västmanland-Dalarna lönenämnd 28 september 2018 § 24 inklusive delårsbokslut
2018-01-01 – 2018-08-31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 138.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 157.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2018-01-01 – 2018-08-31 godkänns.
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§ 171

Sida 19

Taxa för fjärrsyn med kamera

Dnr. KK 2018-000253 706
Bakgrund
Omsorgsstyrelsen beslutade den 17 april 2018 (§ 46) att enligt gällande lagstiftning och
riktlinjer erbjuda möjlighet till fjärrtillsyn med kamera och som en möjlig insats som ersätter
nattillsyn med personal. Utredningen är en av de föreslagna åtgärder i budgetanpassningen
som beslutats på grund av det underskott förvaltningen har prognostiserat 2018–2019.
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden har kommunerna och landstinget i Dalarna gemensamt
upphandlat fjärrtillsyn via kamera. Fjärrtillsyn innebär att det är möjligt att utföra tillsyn utan
att fysiskt vara på plats. Detta gör att en person som inte vill ha ett fysiskt besök eller ej vill bli
störd nattetid ändå kan få tillsyn och känna sig trygg. Detta möjliggör även att personen kan
bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet.
Kan man välja hur tillsyn ska utföras?
Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande inom socialtjänsten. Detta innebär att
den enskilde själv bestämmer om han eller hon ska ta emot erbjudanden om en viss social
tjänst. Det är den enskilde som gör valet dock inom ramen för befintliga resurser. Frivillighet
och självbestämmande innebär dock inte att socialtjänsten ska vara kravlös. Till socialtjänstens
uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den enskilde för en viss insats.
En ny skrivning i socialtjänstlagen (2001:453) tillkom i januari 2011 i 5 kap. 4 och 5 §§ där det
framkommer att omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får ”leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande (värdegrund)” samt att den ” äldre personen ska så långt möjligt, kunna
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges”
Avesta kommun har sedan flera år en värdegrund som är känd i organisationen. Vid beslut om
insatser ska en genomförandeplan upprättas så att den enskilde kan få inflytande och
medbestämmande när och hur insatsen/insatserna ska ges.
Enligt HFD 2012-02-29, mål nr 2316-11 kan den enskilde inte fritt välja insats:
Socialtjänstlagen ger kommunerna frihet att anpassa sina insatser efter skiftande behov och
förutsättningar. Vid bedömningen av vilka biståndsinsatser som kan komma i fråga ska det
göras en sammanvägning av olika omständigheter, såsom den önskade insatsens lämplighet
som sådan, kostnaden för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den
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§ 171 (forts)
enskildes önskemål. Det finns alltså inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala
insatser oberoende av kostnader.
Hur fungerar fjärrtillsyn?
Det går till så att personal gör tillsynsbesök, men inte genom ett fysiskt besök i bostaden utan
genom att logga in på en webbkamera och se så att allt är som det ska. Vid behov utförs
överenskommen åtgärd, exempelvis att personen kontaktas, får besök eller att kontakt tas med
närstående. Personen kan känna sig trygg och slipper oönskade fysiska besök. Fjärrtillsyn
kommer att förskrivas/beställas via LD Hjälpmedel.
Fjärrtillsyn även på vård- och omsorgsboende
Socialtjänstförordningen är sedan 15 april 2016 förändrad. I förordningen har regeringen
förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt boende för äldre.
SKL har i en skrivelse till kommunerna 20 januari 2017 rekommenderat kommunerna att
fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid. Utifrån regeringens beslut om ändring i socialtjänstförordningen
antog omsorgsstyrelsen i Avesta rekommendationerna 2018-01-16.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att
det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde
hjälpa de äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen
(2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att
personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för
äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt
fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén bland annat att ta fram en
strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter. Omsorgsstyrelsen antog en sådan
handlingsplan för utvecklande av digitalisering 2017-08-21.
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Välfärdsteknik innebär ofta att teknik och omsorgstjänst kombineras
Hjälpmedel förskrivs till den enskilde enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),HSL,
medan välfärdsteknik främst ges genom beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Välfärdsteknik är till exempelvis GPS-larm eller fjärrtillsyn via webbkamera. Välfärdsteknik
ges vanligen genom beslut enligt SoL eller LSS hos kommunen. Efter ansökan om bistånd
görs en bedömning av behovet (SoL) och/eller bedömning om personen tillhör personkretsen
(LSS). Biståndshandläggaren ansvarar för utredning och uppföljning. Beslutet är
myndighetsutövning och kan inte läggas på privat utförare. Beslutet går att överklaga. Många
gånger är välfärds-tekniken en förutsättning för själva insatsen, och inget separat beslut fattas
om produkten. Det gäller exempelvis för positioneringslarm med GPS på särskilt boende.
Larmet är en förutsättning för att tillsynen på boendet ska fungera och den enskilde får beslut
om bistånd genom särskilt boende, inte ett specifikt beslut för positioneringslarm.
Välfärdsteknik innebär ofta att teknik och omsorgstjänst kombineras. Om den enskilde bor i
eget (ordinärt) boende förskrivs GPS-larm (produkten) enligt HSL som hjälpmedel och kan
kombineras med insats i form av larmmottagning (tjänst) enligt socialtjänstlagen. De två
besluten fattas av två av varandra oberoende parter.
Beredning
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 tillsammans med blankett för taxa.
- Omsorgsstyrelsen 18 september 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 139.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 158.
Kommunfullmäktiges beslut
- Taxa för fjärrtillsyn med 267 kronor per månad införs för 2019.
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§ 172

Sida 22

Utdebitering 2019

Dnr. KK 2018-000165 041
Enligt Kommunallagens 11 kapitel 10 paragraf ska fullmäktige fastställa budgeten före
november månads utgång. Paragraf 11 stadgar att ”om budgeten av särskilda skäl inte kan
fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen…inom
denna tid”.
Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet ”Mål och budget” vid fullmäktigemötet i
december varför skattesatsen måste beslutas i november.
Förslaget till skattesats är oförändrat 21,97 kronor.
Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 29 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 140.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 159.
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Lars Isacsson (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Utdebiteringen fastställs till 21,97 kronor.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomienheten

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 23

2018-11-26

Kommunfullmäktige

§ 173

Horndals Brukspark, kommunal medfinansiering
för ansökan till Boverket

Dnr. KK 2018-000294 049
Näringslivsutvecklare Carina Emtebrink har inkommit med en skrivelse angående kommunal
medfinansiering.
Föreningen Horndals Brukspark ansöker om medfinansiering från Boverket för att renovera det
gamla köket i Mässen i parken, samt göra behövliga takrenoveringar. Boverket kräver i sådana
ansökningar att kommunen medfinansierar med 30 %, därför ansöker nu föreningen om stöd
från kommunen.
Föreningen Horndals Brukspark bildades i maj 1995 med avsikt att bevara och utveckla
bruksparken med tillhörande byggnader till gagn för ortens innevånare, företag, föreningar och
besökare. Ett omfattande renoveringsarbete påbörjades 2011. Flera byggnader fick nya tak och
skorstenar. Arbetet med att laga fasader påbörjades 2012 och avslutades under 2016. Målning av
fasader påbörjades under 2018 med medel från Bygdepeng Horndal.
I en ansökan om medel till Boverket önskar man nu:
1 Ersätta befintlig plåtgarnering på tak.
2 Bygga om kök
Total kostnad: 1 109 641 kr
Finansiering:
Egen insats
Eget arbete (värderat ideell arbetsinsats)
Ansökt statligt bidrag från Boverket
Ansökt bidrag Avesta kommun
Tidplan: 2019–06–15 --- 2019–12–15

109 729 kr
112 200 kr (egen ek. insats och eget arbete = 20%)
554 820 kr (50%)
332 892 kr (30%)

Ansökt belopp från Avesta kommun är 332.892 kronor.
Bruksparken i Horndal är av mycket stor betydelse för Hornalsborna. Förutom att byggnaden
Mässen är en välbesökt och ofta bokad allmän samlingslokal, så är parken med sin boul-bana,
café, minigolf och utomhusscen också platsen för större träffar vid högtider som midsommar
m.m. För att parken ska kunna fortsätta med arrangemang, uthyrning och aktiviteter krävs att
byggnadernas tak inte släpper in vatten och att kök hålls i ett skick som möjliggör att även
måltider kan fortsätta erbjudas.
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Beredning
- Skrivelse från näringslivsutvecklaren 16 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 141.
- Kommunstyrelsen 12 november 2018, § 160.
Vid kommunfullmäktiges beredning yttrar sig Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M) och
Karin Perers (C).
Lars Isacsson (S), med instämmande av Karin Perers (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommun godkänner ansökt medfinansiering om maximalt 332 892 kronor, under
förutsättning att Boverket bifaller ansökan om 50% medfinansiering.
- Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram år 2018.
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§ 174

Val och nomineringar av ledamöter och ersättare
till styrelser, nämnder och bolag med mera för
perioden 2019–2022 om ej annat anges

Dnr. KK 2018-000259 102
Beredning
- Kommunkansliets underlag för val och nomineringar 19 oktober 2018.
- Kommunfullmäktiges valberedning 13 november 2018, § 23.
- Kommunfullmäktiges valberedning 26 november 2018, § 24.
Kommunfullmäktiges beslut
LEKMANNAREVISORER FÖR AVESTA KOMMUN FÖR GRANSKNING AV DEN
VERKSAMHET SOM BEDRIVS INOM STYRELSE/NÄMND ELLER
FULLMÄKTIGEBEREDNINGS VERKSAMHETSOMRÅDE (5, varav en ordförande och
en vice ordförande)
Revisorer
- Mats Myrén
- Lennart Hammargren
- Kristina Ohls
- Sören Aspgren
- Lilian Palm

(M)
(L)
(C)
(S)
(S)

Ordförande
- Mats Myrén

(M)

Vice ordförande
- Sören Aspgren

(S)
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INKALLELSEORDNING FÖR ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN,
BILDNINGSSTYRELSEN, OMSORGSSTYRELSEN, VALNÄMNDEN OCH
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
(S) =
(V) =
(M) =
(C) =
(KD) =
(L) =
(SD) =

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

(V)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(M)

(M)
(M)
(KD)
(KD)
(C)
(C)
(KD)

(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(KD)
(L)

(KD)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

(L)
(L)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)

(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(C)

KOMMUNSTYRELSE (15+15)
Ledamöter
- Lars Isacsson
- Susanne Berger
- Mikael Westberg
- Blerta Krenzi
- Patrik Sundin
- Kurt Kvarnström
- Maria Andersson
- Pia Aronsson
- Johan Thomasson
- Johannes Kotschy
- Gunilla Berglund
- Curt-Åke Cocce Larsson
- Bo Brännström
- Per-Ola Ahlström
- Hans-Erik Bergvall
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KOMMUNSTYRELSE (forts)
Ersättare
- Stefan Palm
- Eva Lidström
- Tom Andersson
- Anna Perman
- Daniel Brogedahl
- Henrik Väyrynen
- Charlotta Engström
- Thomas Hedberg
- Maarit Hessling
- Ulf Berg
- Susanne Holmberg
- Jan-Olof Källström
- Lars-Åke Carlsson
- Christer Karlsson
- Tomi Sandvik

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(SD)
(SD)

Ordförande tillika kommunalråd
- Lars Isacsson

(S)

Förste vice ordförande
- Susanne Berger

(S)

Andre vice ordförande, tillika oppositionsråd
- Johan Thomasson
(M)
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BILDNINGSSTYRELSE (15 + 15)
Ledamöter
- Mikael Westberg
- Blerta Krenzi
- Henrik Väyrynen
- Åsa Lövgren
- Göran Edström
- Matilda Dellen
- Mikael Franzén
- Mikael Moen
- Johannes Kotschy
- Vakant
- Katarina Andersson
- Eric Karlsson
- Lea Malmivirta
- David Larsson
- Christer Karlsson
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BILDNINGSSTYRELSE (forts)

Ersättare
- Maria Lee
- Pontus Stålberg
- Inger Berg Lundberg
- Peter Kotipelto
- Mohamed Ali
- Ahmad Almotak
- Mattias Johansson
- Thomas Hedberg
- Helena Bergkvist
- Roland Lindén
- Ahmad Moujawaz
- Pernilla Eklund
- Annika Johansson
- Rose Marie Ljungqvist
- Tomi Sandvik

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

Ordförande
- Mikael Westberg

(S)

Vice ordförande
- Blerta Krenzi

(S)
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OMSORGSSTYRELSE (15+15)
Ledamöter
- Susanne Berger
- Tom Andersson
- Kirsti Andersson
- Jonas Wells
- Eva Blixt
- Hans Danielsen
- Daniel Brogedahl
- Pia Aronsson
- Maarit Hessling
- Rolf Rickmo
- Christina Kaloinen
- Lars-Åke Carlsson
- Sara Persson
- Marianne Smått
- Margareta Lindgren
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OMSORGSSTYRELSE (forts)
Ersättare
- Jessica Gustavsson
- Lars-Olov Eriksson
- Malin Bäckebo
- Börje Forslund
- Fredrik Andersson
- Olle Hirsch
- Maria Seger
- Thomas Hedberg
- Madeleine Ingmarstedt
- Peter Albinsson
- Kerstin Kalin
- Jennie Lundquist
- Kjell Nyman
- Rose Marie Ljungqvist
- Per-Ola Ahlström

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

Ordförande
- Susanne Berger

(S)

Förste vice ordförande
- Pia Aronsson

(V)

Andre vice ordförande
- Tom Andersson

(S)

Tredje vice ordförande
- Kirsti Andersson

(S)
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VALNÄMND (7+7)
Ledamöter
- Marianne Hirsch
- Lars Levahn
- Monica Andersson
- Stig Lindqvist
- Rolf Rickmo
- Per Perers
- Margareta Lindgren

(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(C)
(SD)

Ersättare
- Eva Pettersson
- Anders Eriksson
- Gerd Svedberg
- Göran Edström
- Maarit Hessling
- Erik Ingvarsson
- Marianne Smått

(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(C)
(SD)

Ordförande
- Marianne Hirsch

(S)

Vice ordförande
- Lars Levahn

(S)
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§ 174 (forts)
KRISLEDNINGSNÄMND (5+5)
(Enligt kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens arbetsutskott tillika
krisledningsnämnd. Nuvarande krisledningsnämnd är vald till och med utgången av 2018.
Kommunstyrelsen väljer arbetsutskott den 7 januari 2019 varför nuvarande
krisledningsnämnd föreslås få förlängt mandat tills kommunfullmäktige valt den nya
krisledningsnämnden 18 februari 2019.
KRISLEDNINGSNÄMND 2019-01-01 – 2019-02-18 (5+5)
Ledamöter
- Lars Isacsson
- Susanne Berger
- Laila Borger
- Johan Thomasson
- Gunilla Berglund

(S)
(S)
(S)
(M)
(C)

Ersättare
- Patrik Sundin
- Mikael Westberg
- Blerta Krenzi
- Maarit Hessling
- Anneli Karlsson

(S)
(S)
(S)
(M)
(KL)

Ordförande
- Lars Isacsson

(S)

Vice ordförande
- Susanne Berger

(S)

KRISLEDNINGSNÄMND 2019-02-19 – kommunfullmäktiges val februari 2023 (5+5)
Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs av kommunfullmäktige 18 februari
2019.
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§ 174 (forts)
VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND (4+4)
Ledamöter
- Stefan Palm
- Charlotta Engström
- Thomas Lidström
- Susanne Holmberg

(S)
(S)
(S)
(M)

Ersättare
- Malin Bäckebo
- Martti Hirvelä
- Irja Tofvesson
- Malin Sundmark

(S)
(S)
(S)
(C)

Andre vice ordförande
- Stefan Palm

(S)
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§ 174 (forts)
GAMLA BYN AB TILLIKA DOTTERBOLAGET AVESTA INDUSTRISTAD AB från
årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 (9+9)
Ledamöter
- Kurt Kvarnström
- Maria Andersson
- Kalle Hedin
- Laila Borger
- Daniel Holmberg
- Henric Schef
- Ulf Berg
- Rune Berg
- Martti Hopponen

(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(M)
(M)
(C)
(SD)

Ersättare
- Johan Skoog
- Gerd Svedberg
- Anders Eriksson
- Monica Sjöstrand
- Lars-Olov Eriksson
- Helena Bergkvist
- Roy Uppgård
- Ahmad Moujawaz
- Tomi Sandvik

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(KD)
(L)
(SD)

Ordförande
- Kurt Kvarnström

(S)

Vice ordförande
- Maria Andersson

(S)
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§ 174 (forts)
Ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023
- Blerta Krenzi
(S)
Ersättare för ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma från årsstämman 2019 intill slutet av
årsstämman 2023
- Patrik Sundin
(S)

AVESTA VATTEN OCH AVFALL AB från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman
2023 (5+5)
Ledamöter
- Patrik Sundin
- Anna Perman
- Tord Birgersson
- Maarit Hessling
- Jan-Olof Källström

(S)
(S)
(V)
(M)
(C)

Ersättare
- Stefan Steen
- Irja Tofvesson
- Josefin Heed
- Peter Albinsson
- Eric Karlsson

(S)
(S)
(V)
(M)
(M)

Ordförande
- Patrik Sundin

(S)

Vice ordförande
- Anna Perman

(S)
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§ 174 (forts)
Ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023
- Blerta Krenzi
(S)
Ersättare för ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma från årsstämman 2019 intill slutet av
årsstämman 2023
- Karin Perers
(C)

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (3 + 3)
Ledamöter
- Anders Westman
- Lars Levahn
- Rolf Rickmo

(S)
(S)
(M)

Ersättare
- Eva Lidström
- Henrik Väyrynen
- Annika Johansson

(S)
(S)
(C)

Vice ordförande
- Anders Westman

(S)

VÄSTMANLAND-DALARNA LÖNENÄMND (1+1)
Ledamot
- Lars Isacsson

(S)

Ersättare
- Johan Thomasson

(M)
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§ 174 (forts)
ÖVERFÖRMYNDARE (1+1)
Överförmyndare
- Rune Olsson
Ersättare för överförmyndaren
- Christina Florén

NOMINERING TILL SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND (1+1)
Ledamot
- Patrik Engström

(S)

Ersättare
- Gunilla Berglund

(C)

FOLKARE LANDSBYGDSFORUM (1 ordförande)
Ordförande
- Blerta Krenzi
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(S)
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§ 174 (forts
AVESTA NATURVÅRDSSTIFTELSE (7)
(1 ordförande – förtroendevald med intresse för naturvårdsfrågor, 1 sekreterare – tjänsteman
som handlägger naturvårdsfrågor.)
* Nomineras av intresseorganisationerna: 1 ledamot - jordbruket, 1 ledamot - skogsbruket,
1 ledamot - ideella naturvården, 2 ytterligare ledamöter.
Beredning
Vid fullmäktiges beredning yrkar Göran Edström (S), med instämmande av valberedningens
ordförande Lars Isacsson (S), att Malin Sundmark ska väljas som lokal representant för
jordbruket. Fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Ledamöter
- Irja Tofvesson
- Peter Klintberg
- Malin Sundmark
- Kjell Haglund
- Ulf Kolmodin
- Maud Eriksson
- Böril Jonsson

(S)
Sekreterare
* Lokal representant för jordbruket
* Lokal representant för skogsbruket
* Lokal representant för ideella naturvården
* Ytterligare ledamot
* Ytterligare ledamot

Ordförande
- Irja Tofvesson

(S)

LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (en ersättare för kommunstyrelsens vice
ordförande och en ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande)
Ersättare för kommunstyrelsens förste vice ordförande
- Patrik Sundin
(S)
Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande
- Emma Roswall
(M)
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§ 174 (forts)
HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I DALARNA (1+1)
Ledamot
- Susanne Berger

(S)

Ersättare
- Rolf Rickmo

(M)

GODE MÄN VID FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR (2+2)
Gode män med erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden
- Laila Borger
(S)
- Börje Achrén
(C)
Gode män som är kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor
- Lars Levahn
(S)
- Börje Achrén
(C)

NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING (1 ledamot till styrelsen, 1 ombud och
1 ersättare för ombudet vid föreningsstämman)
Nominering av ledamot till styrelsen
- Kurt Kvarnström

(S)

Ombud till föreningsstämman
- Laila Borger

(S)

Ersättare för ombudet till föreningsstämman
- Daniel Brogedahl
(S)
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§ 174 (forts)
COOMPANION KOOPERATIV UTVECKLING I DALARNA (1 ombud och 1 ersättare
för ombudet vid föreningsstämman)
Ombud till föreningsstämman
- Laila Borger

(S)

Ersättare för ombudet till föreningsstämman
- Mikael Westberg
(S)

SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA (1)
Nominering av ledamot till styrelsen
- Göran Edström

(S)

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING (3 ledamöter nomineras till styrelsen och
1 ombud och 1 ersättare för ombudet vid föreningsstämman)
Ledamöter
- Lars Isacsson
- Susanne Berger
- Johan Thomasson

(S)
(S)
(M)

Ombud till föreningsstämman
- Laila Borger

(S)

Ersättare för ombudet till föreningsstämman
- Gunilla Berglund
(C)
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§ 174 (forts)
SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER (1 ombud och 1 ersättare för ombudet vid
föreningsstämman)
Ombud till föreningsstämman
- Lars Levahn

(S)

Ersättare för ombudet till föreningsstämman
- Johan Thomasson
(M)

AVESTA NYFÖRETAGARCENTRUM (1+1)
Ledamot till valberedningen
- Laila Borger

(S)

Ersättare till valberedningen
- Gunilla Berglund

(C)

INTRESSEFÖRENINGEN DALABANANS INTRESSENTER (1+1 till styrelsen, 1+1 till
stämman)
Ledamot till styrelsen för perioden 2019-06-01 – 2023-05-31
- Lars Isacsson
(S)
Ersättare till styrelsen för perioden 2019-06-01 – 2023-05-31
- Johan Thomasson
(M)
Ombud till stämman
- Laila Borger

(S)

Ersättare för ombudet till stämman
- Gunilla Berglund

(C)
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§ 174 (forts)
INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGET (1+1 till styrelsen, 1+1 till stämman och
1 till tjänstemannagruppen)
Ledamot till styrelsen för perioden
- Susanne Berger

(S)

Ersättare till styrelsen för perioden
- Gunilla Berglund

(C)

Ombud till stämman
- Laila Borger

(S)

Ersättare för ombudet till stämman
- Karin Perers

(C)

Nominering till tjänstemannagruppen
- Anders Åkerström med Anders Friberg som ersättare

INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTER I DALARNA (IUC) (1 ombud = tjänsteman
samt 1+1 till styrelsen = tjänstemän)
Nominering av ledamot till styrelsen
- Anders Friberg
Nominering av ersättare till styrelsen
- Anders Åkerström
Ombud till bolagsstämman
- Carina Emtebrink
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§ 174 (forts)
SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA (1+2)
Ledamot
- Henrik Väyrynen

(S)

Ersättare
- Susanne Berger
- Katarina Andersson

(S)
(M)

DALARNAS KOMMUNFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE (1+1)
Ombud till förbundsstämma
- Susanne Berger

(S)

Ersättare för ombud till förbundsstämman
- Johannes Kotschy
(M)

SÖDRA DALARNAS SPARBANK för perioden 2019-04-01 – 2023-03-31 (2 huvudmän)
Huvudmän
- Blerta Krenzi
- Laila Borger

(S)
(S)

___
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§ 175

Sida 45

Ajournering

Kommunfullmäktigemötet ajourneras för val av kongressombud till Sveriges Kommuner och
Landsting för perioden 2019–2023.
___
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§ 176

Remiss – John-Åke Johanssons
medborgarförslag om förbättringar av
trafiksäkerheten i Krylbo

Dnr. KK 2018-000309 912
John-Åke Johansson anför följande i sitt medborgarförslag:
I Krylbo finns en liten gatstump som ganska ofta innebär en incident när två fordon eller ett
fordon och en cyklist ska passera samtidigt och det är under järnvägsviadukten mellan
Fabriksgatan/Järnvägsgatan och Stationsgatan/Folkaregatan.
Närstående till Johansson har berättat att det nästan varje vecka är något som händer; bilar
respekterar inte skyltarna eller tränger cyklister och kör alldeles för fort.
För att underlätta för fordon och cyklister att passera utan att orsaka en eventuell olycka har
Johansson ett förslag som innebär att om man kommer från Fabriksgatan/Järnvägsgatan så
ska det vara en fotocell/avkännare i vägen. Då kan ett gult blinkande ljus tändas på högra
sidan för att fordon/cyklister som kommer höger ifrån ska uppmärksammas på att det
kommer ett fordon/en cyklist från andra hållet. Och om man kommer från andra hållet kan
motsvarande sensor ge ett gult blinkande ljus på vänstra sidan.
Beredning
- John-Åke Johanssons medborgarförslag 2 november 2018.
Vid fullmäktiges beredning delas medborgarförslaget ut.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 177

Sida 47

Remiss – Elever i förskoleklass A på
Bergsnässkolan och deras medborgarförslag om
lekredskap, att saker ska vara billigare samt
pengar till duktiga elever

Dnr. KK 2018-000311 912
Eleverna i förskoleklass A på Bergsnässkolan har jobbat med tema ”valet” i skolan och då
pratat om demokrati. De har sett på en film om medborgarförslag och att man kan vara med
och påverka där man bor.
De har nu genom sin lärare Wictoria Turesson skickat in ett antal medborgarförslag och
hoppas därmed att de kan påverka och göra Avesta ännu bättre.
De förslag som lämnas är:
- Klänningar ska bli billigare frisörer ska kosta mindre, alla som går i skolan och är duktiga
ska få pengar och hundar ska kosta mindre
- Ett spindelnät som man kan klättra i
- En linbana som man kan åka fem personer i
- En linbana som man kan åka i och en sandlåda
- Ett spindelnät som man kan klättra på
- Alla leksaker i leksaksaffärerna blir billigare
- Jag vill ha studsmattor där jag bor
- Jag vill ha en större skateboardramp
- Jag vill ha en stor studsmatta inne i Avesta där jättemånga kan hoppa samtidigt
- Jag vill ha fler gungbrädor där jag bor
- Jag vill ha ett utomhusbad vid Metropoolen
- Jag vill ha en studsmatta på skolan
- Vi behöver en till gymnastikhall. För när jag skulle anmäla mig till gymnastik så fick jag inte
plats. Det var fullt. Kön är lång.
Beredning
- Medborgarförslag från eleverna i förskoleklass A på Bergsnässkolan 5 november 2018.
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§ 177 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslagen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 178

Remiss - Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C)
och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
laddstolpar för bil vid Verket

Dnr. KK 2018-000324 913
Motionärerna anför följande:
Miljöfrågan är kanske den viktigaste framtidsfrågan i vår tid. En stor påverkan på miljön är
transportsektorn och bland annat våra bilar. Det finns möjlighet att som enskild försöka
minska miljöpåverkan genom att välja " miljöbil" av något slag. Till exempel hybridbil som
kan variera drivmedelssort och elbilar.
Elbilar ökar i antal och för att det ska fungera måste fler laddstolpar/laddningsstationer finnas
på många platser. I Avesta är det så här långt glest med möjligheter att ladda elbilar.
Parkeringen som finns vid Verket i Koppardalen har flera platser med eluttag för
motorvärmare som troligen inte används särskilt mycket då majoriteten av besökarna anländer
sommartid. Det vore bättre om dessa motorvärmarplatser kunde byggas om till ett antal
laddningsplatser istället. Det skulle troligen uppskattas av besökare om laddningsmöjlighet
kunde erbjudas.
Laddningsmöjlighet kunde användas i marknadsföringen för att locka besökare till Verket och
borde ligga i linje med kommunens ambitioner att vara en miljövänlig kommun.
Utifrån ovanstående yrkas att parkeringen vid Verket ska utrustas med lämpligt antal
laddstolpar för elbilar.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C, Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion 23 november
2018.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 179

Remiss – Ilse Ramstedts Boleschs
medborgarförslag om trafikproblem vid
Åvestadalsskolan i Krylbo

Dnr KK 2018-000323 912
Ilse Ramstedt Bolesch anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag är lärare på Åvestadalsskolans högstadium. Under de senaste åren har antalet elever ökat
kraftigt. Detta medför också att vi har flera föräldrar som kommer att lämna av och hämta
sina barn.
Vid slutet av en skoldag råder allmänt kaos framför skolan. Det står bilar överallt; på
trottoarer, på gatan, på personalens parkering, vid ingången. Det kör dessutom bilar lite
överallt. Nu, när det är mörkt, ser man inte alla gånger om det är någon som går över vägen
vid parkeringsplatserna eftersom parkerade bilar skymmer sikten. Vid låg- och mellanstadiet är
det istället busstrafiken som ställer till med kaos. Bussar kör ut på Skolgatan för att så
småningom kunna ställa sig vid busshållplatsen. Då blockerar de hela trafiken på Skolgatan.
Eller så ställer sig vissa bussar bakom de redan befintliga bussarna vid busshållplatsen. Då är
det inte mycket man ser av vad som händer framför bussarna.
Fastän det är 30 framför skolan så kör folk som om det vore en motorväg. För några månader
sedan, när jag skulle till skolan, stannade jag vid ett ställe där det alltid är barn som går över
vägen även om det inte är ett markerat övergångsställe. Två barn börjar då gå över vägen
samtidigt som jag ser i backspegeln att en bil kommer bakom mig med rätt hög hastighet och
kör om mig. Jag slänger mig på signalhornet, varpå barnen studsar till av förskräckelse och
backar tillbaka till trottoaren. Och det var tur för dem. Annars hade de blivit påkörda av bilen
som körde om mig…
Jag vill inte att någon ska bli påkörd på grund av detta kaos.
Det bästa vore om vi fick hämtningstrafiken flyttad på baksidan, där det en gång var
busshållplats för skolbussar. Dessutom vore det bra om man skulle införa allmänt
parkeringsförbud framför skolan. För att förbättra och se till att det blir säkrare framför
skolan vore det bra om man stänger av vägen för allmän trafik.
Beredning
- Ilse Ramstedt Boleschs medborgarförslag 23 november 2018.
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§ 179 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 180

Redovisning av delegationsbeslut

- Dnr KK 2018-000018 002
Representationsformer vid kommunfullmäktiges utmärkelsefest december 2018.
- Dnr KK 2018-000018 002
Representationsformer vid förvaltningarnas och bolagens utmärkelsefester december 2018.
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§ 181

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 22 oktober 2018.
- Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2018.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
- Dnr KK 2018-000120 101
Kommunfullmäktiges presidium 19 oktober 2018.
Kommunfullmäktiges presidium 9 november 2018.
- Dnr KK 2017-000393 912
Kommunstyrelsens beslut angående Joel Lundgrens medborgarförslag om att rusta upp
Kyrkbron i gammaldags stil.
- Dnr KK 2018-000045 912
Kommunstyrelsens beslut angående Jan-Erik Granbergs medborgarförslag om belysning
mellan bron över Svartån från Ågatan till Rönningsvägen vid gamla Karlbo IP.
- Dnr KK 2017-000320 912
Kommunstyrelsens beslut angående Mats Broströms medborgarförslag om latriner och
bänkar vid gång- och cykelväg från Myggbo till stallet Lerbäcken.
- Dnr KK 2017-000269 912
Kommunstyrelsens beslut angående Bengt-Åke Wennergrens medborgarförslag om förbud
mot tung trafik på Brunnbäcksvägen i Karlbo och Brunnbäck.
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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
Henrik Väyrynen
Åsa Lövgren
Rolf Rickmo
Daniel Brogedahl
Anita Vytlacil
Ruth Johansson
Erika Bengtsson
Peter Albinsson
Göran Edström
Gunilla Berglund
Emma Autio
Göte Lindgren
Tom Andersson
Gabriella Persdahl
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(S)
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(S)
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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
Håkan Bengtsson
Gerd Svedberg
Jonas Wells
Eva Blixt
Thomas Lidström
Eva Lidström
Anders Westman
Thomas Hedberg
Mikael Moen
Tommy Femtler
Karl Vytlacil
Tomi Sandvik

ANTAL
TOTALT ANTAL
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