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Kommunrevisionen informerar

Mats Myrén, kommunrevisionens ordförande framför följande:
Fru ordförande, presidieledamöter, ledamöter av kommunfullmäktige och övriga åhörare
Vad i helvete har dom för sig inne i banken efter tre?
Gör de kanske nåt som allmänheten inte borde se?
Sitter dom och stoppar pengar i sin egen portmonnä?
Vad har dom för sig inne i banken efter tre?
Nej det är inte Swedbank jag åsyftar. Utan Hasse och Tage som sjöng så i revyn Lådan. En del
av oss minns den roliga och provocerande texten, den finns på Youtube för den som vill höra
den.
Men vad har då den med kommunrevisionens information att göra? frågar sig antagligen vän
av ordning här i salen och i webb-TV:s tittarskara. Jo, kommunrevisionen försöker sig på en
allusion, dvs vi anspelar, gör en överföring till vad vi gissar kan vara något som ni frågar er:
Vad gör kommunrevisionen, och inte bara efter tre?
Sitter ni och granskar siffrorna i kommunens bokföring? Kollar att Avestabornas skattepengar
används på bästa möjliga sätt?
Vi granskar inte i första hand siffror men förvisso att skattepengar och andra intäkter används
på rätt sätt. Ett sätt att göra detta är att vi för en dialog med nyckelpersoner i kommunen.
Vi frågar: Vilka problemområden anser du att kommunen bör ta tag i.
Och på tal om nyckelpersoner i kommunen – dom finns här i lokalen. Ni! Ni – ledamöter av
kommunfullmäktige. Avestaborna - har utsett er att vara vår förlängda arm. Med uppgift –
och ansvar för - att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt!
Kommunrevisionens uppgift är att pröva om så är fallet.
Därför anser vi det viktigt att dela med oss till er, de iakttagelser vi gör, i vår dialog, under
resans gång så att säga. Innan det är för sent.
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§ 27 (forts)
Det här är några av dem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilldelade budgetramar hålls inte av verksamheterna.
Budgetdisciplinen är dålig.
Vi går in i en lågkonjunktur,
Vi har ett snabbt växande underskott.
Skatteintäkterna minskar succesivt
Det krävs politiskt mod för att fatta beslut om obehagliga budgetanpassningar, att
enbart skrapa med osthyveln är inte tillräckligt.
Svårt att rekrytera till offentlig sektor, vi måste hitta andra rationella rutiner för
kompetensförsörjning och hantering av kommunens processer
Äntligen är rekryteringen av en ny MAS (Medicinskt Ansvarig Sköterska) avklarad
Det är viktigt att hålla oss, kommunens pensionärer, friska så att vi kan bo kvar
hemma eller i trygghetsboenden och inte behöva flytta till särskilda boenden som
kostar mycket
Digitalisering skall vara ett verktyg för att leverera bättre tjänster till Avestaborna,
arbete pågår i förvaltningarna men kommunstyrelsen borde vara mera aktiv

”Sug på den du”!
Den 14 maj, då för vi en dialog med ledningen för respektive styrelse och nämnd. Såväl
förtroendevalda som tjänstemän.
Trygghet är då det övergripande temat och för att citera Ernst Wigforss, s-märkt
finansminister under många år vilket kanske bör nämnas för den som är ny i politiken, han sa
”den som är satt i skuld är inte fri”.
Nej tänker någon, det var ju vad Göran Persson sa. Riktigt men Wigforss var först. Ett
originalcitat av Göran Persson är däremot: ”världen är som Katrineholm, fast större”, kanske
det även gäller Avesta.
Men tillbaka till frågan: vad gör dom på banken … nej förlåt kommunrevisionen och inte bara
efter tre?
Ett mera utförligt svar hittar ni på kommunens hemsida. Där finns en dagsfärsk studie av den
kommunala revisionen och tankar om framtida revisionsarbete. Läs den i sin helhet.
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§ 27 (forts)
Det är kommunrevisionens tidigare sakgranskningsbiträde Mats Lundberg som gjort studien
och han avslutar den med följande rekommendationer:
För en dialog med fullmäktiges presidium kring revisionens uppdrag och arbete På vilket sätt
skall fullmäktiges ledamöter involveras kring revisionens uppdrag?
För en dialog med revisionskollegor i angränsande kommuner om samverkan.
Utveckla, löpande under verksamhetsåret, dialogen med presidier och chefstjänstemän i
styrelse och nämnd.
Jobba metodiskt med en löpande riskanalys är hans avslutande uppmaning!
På fredag den 12 april träffar kommunens revisorer fullmäktiges presidium.
Och som jag redan nämnt: Tisdagen den 14 maj träffar vi ledningarna – presidier och
tjänstemän - för styrelser och nämnd. Ni är alla välkomna till det stormöte som avslutar dagen
Och, slutligen, vi har tagit initiativ till överläggningar med grannkommunernas revisorer om
framtida samarbete.
___
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§ 28

Markpris vid försäljning av industritomter

Dnr. KK 2019-000038 259
De markpriser som idag tillämpas vid försäljning av kommunens industritomter har gällt
sedan 2015 och ligger i intervallet 30 – 80 kr/m².
Under senaste åren har intresset och förfrågningar rörande industrimark ökat och förutspås
fortsätta öka. En ortprisundersökning har gjorts bland ett tiotal närliggande kommuner i
Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Priset för industrimark hos de tillfrågade kommunerna
ligger mellan 50 – 200 kr/m². Priserna är råmarkspriser (ej markberedd). Anslutningsavgifter
tillkommer. Priserna varierar beroende på närhet till tätort och större vägar. Högsta priserna
ligger i så kallade skyltlägen. Sällanköpshandel är tillåten i de flesta kommuner.
Mot bakgrund av den ökade efterfrågan och ortprisundersökning föreslås priserna på
industrimark höjas.
Område
Källhagen
Nordanö
Horndal

Nytt markpris, kr/m²
125 – 150
100 - 150
100 - 200

I Källhagen och Nordanö varierar priset beroende på tomtens läge. De dyraste (150 kr/m²)
ligger i så kallade skyltlägen.
I Nordanö föreslås även ett tillägg med 50 kr/m² vid tillgång till järnväg. Dessa järnvägstomter
får således ett totalpris på 200 kr/m².
Beredning
- Skrivelse 11 februari 2019 från V-Dala miljö & bygg angående markpris vid försäljning av
industritomter.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 26 februari 2019, § 11.
- Kommunstyrelsen 11 mars 2019, § 37.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisat förslag till nya priser på kommunens industrimark godkänns.
___
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§ 29

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

Dnr. KK 2018-000334 913
Motionen
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”.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2019
att remittera motionen till Tillväxt Avesta för yttrande.
Yttrande från Tillväxt Avesta/näringslivschefen
Avesta har ingen kommunslogan. Begreppen “Koppardalen, outdoor och sport” är profilområden för Avesta som är tydligt kopplade till kommunens grafiska profil. 2008 genomfördes
ett omfattande arbete med Avestas varumärke och grafiska profil. Vilket resulterade i en grafisk
manual som fastställdes av fullmäktige 24 november 2008. Profilområdena är fortfarande
relevanta för Avesta – både utifrån Avestas varumärke och som områden för fortsatt utveckling.
I den grafiska manualen beskrivs profilområdena så här:
”Koppardalen
Vi är stolta över vår historia och tar avstamp i den när vi planerar för framtiden. I Koppardalen
sitter Avestas historia i väggarna och vår framtid ﬁnns i forskning, utveckling och lärande inom
områden som stål, informationsteknik, tjänster, pedagogik och estetik. Här ﬁnns redan ett starkt
samarbete mellan näringsliv, kultur, forskning och offentlig sektor och det är ett bra recept på en
framgångsrik framtid.
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§ 29 (forts)
Outdoor
Vi tar till vara på vår vackra och omväxlande natur och Outdoor är alla slags utomhusaktiviteter
där vi njuter av naturen utan att skada den. Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark, ﬁske,
vandring, hiking, paddling för att nämna några. Vi arbetar självklart för en hållbar utveckling och
för att hitta nya sätt att utforska vår fantastiska miljö.
Sport
I Avesta möter vi sport i alla former och på alla nivåer. Talanger får möjlighet att utvecklas
genom samverkan och alla Avestabor har möjlighet att hålla på med sport, utifrån sina
förutsättningar. Elit eller amatör, på skoj eller på allvar - det ger en friskare framtid. Men sport är
också underhållning och med många egna talanger har vi ett stort engagemang och många
åskådare till våra olika evenemang.”
Ett eventuellt framtida arbete med framtagande av en kommunslogan förutsätter ett omfattande
förankringsarbete som brett involverar Avestas invånare och näringsliv.
Näringslivschefen föreslår att motionen avstyrks, vilket även är kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Johan Thomassons (M) och Johannes Kotschys (M) motion 7 december 2018.
- Kommunfullmäktige 10 december 2018, § 198.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 januari 2019, § 12.
- Tjänsteskrivelse från näringslivschefen 23 januari 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019, § 37.
- Kommunstyrelsen 11 mars 2019, § 38.
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Johan Thomasson (M), med instämmande av
Johannes Kotschy (M), att motionen ska tillstyrkas. Susanne Berger (S) yrkar att den ska
avstyrkas, alltså bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot
varandra och finner att motionen ska avstyrkas.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.
___
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§ 30

Heidi Sjungargårds (MP) motion om retur och
återbruk

Dnr. KK 2018-000185 913
Motionen
Heidi Sjungargård (MP) anför följande i sin motion:
”Underlätta för allmänheten att återanvända och återvinna varor och material”.
Ovanstående rad från Avesta kommuns hållbarhetsprogram uppmanar till möjligheter att vara
rädd om våra resurser.
Miljöpartiet i Avesta vill föreslå att invånarna i kommunen inte bara kastar och sorterar vårt
avfall utan även lämnar in sådant man inte själv har användning av eller vill sortera ut. Detta
finns i flera kommuner, stora som små, exempelvis Göteborg, Linköping och Sala.
Inlämnade föremål ses över och sorteras av personal för att gå till försäljning, det ger säkerhet
och ordning. Detta kan tänkas ske i kommunal regi, föreningsregi eller annan form efter de
förutsättningar som finns.
Tidigare Returen i Koppardalen var en sådan verksamhet och är med dagens krav på
återanvändning av resurser värd att utvärderas för att återupptas i ny form. Utöver denna form
finns flertal loppisar och secondhandverksamhet som bidrar till återanvändning som borde ha
märkning ”miljonär” via Avfall Sverige. Även cykelreparatörer och annan verksamhet som
förlänger brukande av föremål eller utlåning för ”samägande” kan få denna märkning. Vi
uppmanar att kommunen i enlighet med hållbarhetsprogrammet ska uppmuntra och främja
dessa typer av företag och organisationer med märkningen och att de ska vara kopplade till
kommunens hemsida.
Miljöpartiet de gröna i Avesta föreslår kommunfullmäktige att:
- besluta att ge i uppdrag åt Avesta Vatten och Avfall AB samt kommunens miljösamordnare
och hållbarhetsstrateg att undersöka hur och var en returanläggning/park passar bäst.
- besluta att kommunen använder sig av och ser över vilka verksamheter/företag som kan få
märkningen ”miljönär” via Avfall Sverige.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att skicka
den till Avesta Vatten och Avfall AB och V-Dala miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
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§ 30 (forts)
Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande
Avesta Vatten har, ända sedan 2012, i de planer som tagits fram för en ny permanent
återvinningscentral haft med förslag på en byggnad där man ska kunna erbjuda lokaler för
insamling och försäljning av varor för återbruk. Verksamheten kan bedrivas av kommunen
eller olika frivilligorganisationer. I det investeringsbeslut för en permanent återvinningscentral
som kommer att läggas fram för kommunfullmäktige kommer en sådan byggnad att ingå. Det
innebär att Avesta Vattens uppfattning är att i vart fall en byggnad för insamling av avfall som
kan återbrukas bör vara lokaliserad på eller i direkt anslutning till återvinningscentralen.
Avesta Vatten uppfattar att det är lite oklart vad det är som motionären är ute efter. Om det
bara är en lokal för att ta emot och ha försäljning av varor som kan återbrukas eller om det är
en så kallad kretsloppspark som ska utredas. En kretsloppspark är betydligt mer omfattande
än en lokal för återbruk. En utredning av etablering av en kretsloppspark bör förutom
lokaliseringen omfatta finansiering av investering samt vem som ska ansvara för och finansiera
driften av verksamheten.
Avesta Vatten och avfall AB har för avsikt att föreslå att en lokal för återbruk av avfall byggs
på den permanenta återvinningscentralen och att kommunfullmäktige ska få ta ställning till det
i samband med investeringsbeslutet. Bolaget anser därmed att frågan om var en
returanläggning passar bäst inte behöver utredas vidare. Motionen bör därför avstyrkas i den
delen.
Bolaget ser däremot positivt på att Avesta kommun beslutar att använda sig av Avfall Sveriges
märkning ”Miljönär” och föreslår att uppdraget att utreda och driva frågan vidare läggs på
kommunens hållbarhetsstrateg. Med det anses motionen besvarad.
V-Dala miljö- och byggnadsnämnds yttrande
Konsumtionen och den snabba omsättningen från jungfruliga material via varor och
produkter till avfall är kanske den enskilt största hållbarhetsfrågan både för Avesta kommun
och globalt. Det är därför viktigt att förlänga varors livslängd genom återbruk.
I enlighet med Avestas hållbarhetsprogram finns i kommunen en arbetsgrupp som har till
uppgift att planera och/eller genomföra aktiviteter för att uppnå målet att de negativa
konsekvenserna av vår konsumtion ska minska. I denna arbetsgrupp görs prioriteringar för
vilka aktiviteter som ger störst effekt. Just nu arbetar gruppen med en kampanj som kommer
att rikta sig till boende i kommunen och som handlar om konsumtionen av livsmedel.
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Det finns redan ett politiskt beslut om att möjliggöra återbruk i samband med den nya
permanenta återvinningscentralen. Därför har arbetsgruppen inte prioriterat aktiviteter för att
främja återbruk hos allmänheten just nu. Om planerna för anläggning av ny
återvinningscentral ändras kommer både hållbarhetsarbetets arbetsgrupp och den lokala
avfallsgruppen att lyfta frågan om hur återbruk möjliggörs. Just nu ses istället kommunens
system för återbruk inom kommunens verksamheter över.
”Miljönär” är en märkning som Avfall Sverige utfärdar och som ett antal entreprenörer i
Avesta har erhållit. Därmed presenteras de bland annat på Avfall Sveriges hemsida. Det vore
lämpligt att hållbarhetsarbetets arbetsgrupp ser över vilken metod som bäst kan användas för
att uppmuntra fler verksamheter att ansöka om märkningen samt hur kommunen ska
uppmärksamma de verksamheter som är ”miljönärer”.
Nämnden föreslår att motionen avstyrks avseende att i dagsläget utreda returanläggning och
att den tillstyrks avseende att se över hur kommunen kan uppmuntra verksamheter att ansöka
om Avfall Sveriges märkning ”miljönär”. Frågan hanteras lämpligast av Arbetsgruppen för
Mål 1 inom kommunens hållbarhetsarbete.
Beredning
- Heidi Sjungargårds (MP) motion den 8 juni 2018.
- Kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 117.
- Avesta Vatten och Avfall AB 24 oktober 2018, § 33.
- V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 15 januari 2019, § 4.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019, § 38.
- Kommunstyrelsen 11 mars 2019, § 39.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionens första att-sats avstyrks.
- Motionens andra att-sats tillstyrks.

___
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§ 31

Heidi Sjungargårds (MP) motion om biokol

Dnr. KK 2018-000186 913
Motionen
Heidi Sjungargård (MP) anför följande i sin motion om biokol:
Låt trädgårdsavfallet återgå till jorden, satsa på biokol.
Våren 2017 invigdes världens första urbana biokolsanläggning i Högdalen i Stockholm, ett
projekt som fått mycket uppmärksamhet.
”Stockholm Biochar Project” är ett treårigt projekt och samarbete mellan Stockholms stad, det
kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall AB samt Fortum. I biokolsanläggningen
omvandlas Stockholms stads och stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol för att sedan återgå
till Stockholms parker, gatuträd och trädgårdar som jordförbättringsmedel. Biokol bidrar till
en grönare stadsmiljö samtidigt som det minskar mängden koldioxid i atmosfären i och med
att kolet finns kvar i jorden under lång tid (en s.k. kolsänka). I förkolningsprocessen bildas
dessutom gaser som tas tillvara i fjärrvärmenätet i form av klimatpositiv värme. En win-winwin-situation med andra ord!
På senare år har forskare världen över börjat studera biokolets positiva egenskaper och
användningsområden och även om metoden som sådan inte är ny så har den nu börjat
undersökas igen. I Avesta med vårt stora antal villaträdgårdar och ställen där röjning behöver
ske, t.ex. i kommunens anläggningar, finns alla förutsättningar för en satsning på en
biokolsanläggning. En sådan satsning sker lämpligen genom Avesta Vatten och Avfall och där
erfarenheterna från Stockholms stads anläggning tas tillvara.
Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet de gröna i Avesta kommunfullmäktige att:
-

besluta att Avesta kommun utreder möjligheten kring behandling av trädgårdsavfall till
biokol och om så krävs görs detta i samarbete med lämplig samarbetspartner i
närliggande kommuner.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att remittera
motionen till Avesta Vatten och Avfall AB och V-Dala miljö- och byggnadsnämnd för
yttrande.
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§ 31 (forts)
Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande
Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse är positiv till förslaget att Avesta kommun utreder
möjligheten kring behandling av trädgårdsavfall till biokol. Bolaget ser dock i nuläget inte att
behovet av en sådan anläggning är särskilt stort för det trädgårdsavfall som samlas in via
återvinningscentralerna. Innan beslut fattas om utredning bör därför en förstudie göras som
bland annat kartlägger hur stora volymer trädgårdsavfall som uppstår i kommunen under de
närmaste åren.
Det trädgårdsavfall i form av ris och löv som samlas in via återvinningscentralerna används i
dag som inblandning i det material som ska användas som växtskikt i sluttäckningen av Avesta
kommuns gamla deponi, Karlslund. Genom denna process binder man kolet i jorden precis
som vid omvandling av trädgårdsavfall till biokol. Sluttäckningen av Karlslund beräknas pågå
till och med år 2025.
Motionen anses därmed besvarad.
V-Dala miljö- och byggnadsnämnds yttrande
Sverige har som mål att minska de klimatpåverkande utsläppen med minst 85 procent till 2045
jämfört med 1990. År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt vilket innebär att de resterade
(minst) 15 procenten som Sverige fortfarande släpper ut från till exempel jordbruket ska tas ut
genom klimatnegativa åtgärder. En sådan klimatnegativ åtgärd kan utgöras av
biokolanläggningar.
Enligt forskningen kan stora mängder kol låsas ner med hjälp av biokolmetoden. Rapporter
visar t.ex. att om allt organiskt avfall som inte konkurrerar med matproduktionen i världen
används till biokolproduktion kan vi låsa ned kol som motsvarar 12 % av de globala
koldioxidutsläppen. Det kan jämföras med t.ex. koldioxidutsläppen från transportsektorn som
idag står för ca 14 %.
I Avesta produceras idag biogas från rötning av avloppsreningsverkets slam. Det skulle
eventuellt vara en fördel att samlokalisera rötningen av avloppsslam med en biokolanläggning.
Då kan mängden biogas öka och bättre nyttiggöras och det rötade slammet kan troligen
användas till jordförbättring tillsammans med biokol.
Idag används både rötat slam från avloppsreningsverket och trädgårds- och parkavfall till
sluttäckningen av Karlslunds deponianläggning. När täckningen av deponin är klar behöver
såväl slammet som övrigt material tas omhand på något annat sätt.
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§ 31 (forts)
En förstudie som utreder tillgängliga mängder av olika substrat, producerad mängd biogas,
kostnader, möjliga bidrag, lokalisering, tidplan med hänsyn till sluttäckningen av Karlslunds
avfallsdeponi och eventuella samarbetspartners behövs för att kunna fatta beslut angående en
biokolanläggning. En sådan förstudie utförs bäst av Avesta Vatten och Avfall AB som
sannolikt är bäst lämpad att driva en eventuell anläggning. Den nyligen bildade lokala
avfallsgruppen bör ta ställning till resultatet av förstudien.
Nämnden föreslår att Miljöpartiets förslag om att utreda möjligheten kring behandling av
trädgårdsavfall till biokol tillstyrks samt att Avesta Vatten och Avfall AB får uppdraget att
utföra en förstudie som tar hänsyn till tillgängliga mängder av olika substrat, producerad
mängd biogas, producerad mängd biokol, kostnader, möjliga bidrag, lokalisering, tidplan med
hänsyn till sluttäckningen av Karlslunds avfallsdeponi och eventuella samarbetspartners. Den
lokala avfallsgruppen ska ta ställning till resultatet av förstudien.
Beredning
- Heidi Sjungargårds (MP) motion den 8 juni 2018.
- Kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 118.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2019, § 99.
- Avesta Vatten och Avfall AB 24 oktober 2018, § 34.
- V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 15 januari 2019, § 3.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019, § 39.
- Kommunstyrelsen 11 mars 2019, § 40.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses som besvarad.
- Avesta Vatten och Avfall AB uppdras att göra en förstudie som ska vara klar innan 2024
års utgång med förslag till åtgärder kring behandling av trädgårdsavfall till biokol.

___
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§ 32

Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C)
motion angående utvecklingen av Krylbo

Dnr. KK 2018-000251 913
Motionen
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) anför följande i deras gemensamma motion:
Centerpartiet lämnade 2010 en motion angående att utveckla Krylbo till en grönskande Ekostadsdel i Avesta kommun. Motionen bifölls och arbetet med att utveckla Krylbo startade 2014.
Många fina och bra åtgärder har genomförts av kommunen. Tyvärr bromsas mycket av fortsatt
arbete och utveckling på grund av den stora externa fastighetsägaren som inte är seriös. De
senaste årens stora antal nyanlända personer som till stor del bor i Krylbo har inte en bra
boendestandard eller social miljö.
Krylbo behöver en ny långsiktig satsning från kommunen och civilsamhället med stor samverkan
mellan skolan, socialtjänst, polis, föreningslivet, församlingar och alla Krylbobor:
- Det måste göras fler insatser samtidigt och de måste vända sig till alla som bor och verkar i
Krylbo.
- Polisen måste prioritera sina resurser till Krylbo så de kan koncentrera sig på både större och
mindre brott för at få stopp på den utbredda droghandeln och övrig kriminalitet i Krylbo.
- Upprätta ett bostadsprogram med rivning/sanering och nybyggnation för de kommande tio
åren.
- Kommunen bör slutföra förhandlingarna om att återköpa fastighetsbeståndet i Krylbo.
- I samverkan med föreningslivet starta projekt och erbjuda verksamhet för alla barn och
ungdomar på fritiden.
- Stöd till verksamheter som hjälper människor in i aktivitet och egen försörjning.
- Alla insatser i Krylbo måste vara långsiktiga för att skapa trygghet och stabilitet.
- Hela Avesta måste vara en trygg kommun att bo i för alla.
Motionärerna yrkar att utvecklingsarbetet med Krylbo omgående intensifieras utifrån
ovanstående.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2018 att remittera
motionen till kommunkansliet för yttrande.
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§ 32 (forts)
Kommunkansliets yttrande
Utredare Sussanna Kippo vid kommunkansliet lämnar följande yttrande på motionen:
- Det måste göras fler insatser samtidigt och de måste vända sig till alla som bor
och verkar i Krylbo.
Avesta kommun genomför i nuläget ett antal insatser och projekt med fokus på Krylbo, bland
annat:
• Socioekonomisk analys (omsorgsförvaltningen)
• Nulägesbeskrivning som ska ligga till grund för arbete mot segregation (kommunkansliet)
• Ordningsvakter som led i trygghetsskapande arbete (kommunkansliet)
• Planering för genomförande av trygghetshöjande insatser (lokala BRÅ)
• Insatser från fältassistenter (omsorgsförvaltningen)
Kommunen samverkar med civilsamhället i olika frågor som berör Krylbo.
- Polisen måste prioritera sina resurser till Krylbo så de kan koncentrera sig på
både större och mindre brott för at få stopp på den utbredda droghandeln och
övrig kriminalitet i Krylbo.
Polisen har under hösten 2018 genomfört riktade insatser i Krylbo och kommer även att driva
ett 2-årsprojekt med fokus på situationen i Krylbo.
- Upprätta ett bostadsprogram med rivning/sanering och nybyggnation för de
kommande tio åren.
- Kommunen bör slutföra förhandlingarna om att återköpa fastighetsbeståndet i
Krylbo.
Vad gäller bostäder arbetar Avesta kommun aktivt för en konstruktiv dialog med den nya
privata fastighetsägaren Landsort Care som tagit över Krylbostäders bestånd. Avesta kommun
kan inte upprätta ett program för de privatägda fastigheterna. Kommunkoncernen genom
Gamla Byn AB har byggt nya bostäder i Krylbo och planerar för ytterligare nyproduktion.
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§ 32 (forts)
- I samverkan med föreningslivet starta projekt och erbjuda verksamhet för alla
barn och ungdomar på fritiden.
Avesta kommun har en aktiv samverkan med föreningslivet. Integrationsstrategen och
fritidsenheten är i uppstartsfasen av ett utökat samarbete kring föreningar med
integrationsanknytning.
- Stöd till verksamheter som hjälper människor in i aktivitet och egen försörjning.
Avesta kommun arbetar i dagsläget med olika typer av stöd för att hjälpa människor in i egen
försörjning; till exempel via praktikplatser, extratjänster, arbetsmarknadsenhetens
Framtidsjobb Avesta och Samverkansteamet och integrationsenhetens studievägledare. Denna
typ av insatser bör inte vara riktade till ett enskilt geografiskt område.
- Alla insatser i Krylbo måste vara långsiktiga för att skapa trygghet och stabilitet.
- Hela Avesta måste vara en trygg kommun att bo i för alla.
Avesta kommun har som övergripande mål i perspektivet Lokalsamhället att alla invånare ska
uppleva att det känns tryggt att bo, verka och leva i Avesta (Mål och Budget 2019–2021).
Många av de insatser som görs i Krylbo är långsiktiga medan andra är av sin natur kortsiktiga,
men även de kortsiktiga insatserna bör planeras så att deras resultat ger en långsiktig verkan.
Lokala BRÅ har drivit insatser med fokus på trygghet och planerar för ytterligare
trygghetshöjande insatser, bland annat i Krylbo.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion 21 september 2018.
- Kommunfullmäktige 24 september 2018, § 139.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 129.
- Tjänsteskrivelse från utredare på kommunkansliet 26 februari 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019, § 40.
- Kommunstyrelsen 11 mars 2019, § 41.
Vid kommunfullmäktiges beredning ställer Gunilla Berglund (C) frågor om svaret på
motionen. Susanne Berger (S) besvarar frågorna. Susanne Berger (S) yrkar vidare bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 32 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses som besvarad.
___
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§ 33

Val av ersättare i V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd och omsorgsstyrelsen

Dnr: KK 2019-000060 102
Malin Bäckebo (S) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd och omsorgsstyrelsen för Socialdemokraterna.

Beredning
- Malin Bäckebos (S) avsägelse 5 mars 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår då valberedningen inte lagt något förslag.

___
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§ 34

Remiss – Erik Anders medborgarförslag om
effektivisering av soptömning av sopkärl för
hushåll i Avesta

Dnr. KK 2019-000058 912
Medborgarförslaget
Erik Ander anför följande i sitt medborgarförslag:
Om alla ställde sina sopkärl på samma sida av vägen när de ska tömmas så skulle sopbilen bara
behöva köra hälften så långt (mindre påverkan på miljön) och det skulle även vara en
besparing i tidsåtgång för soptömningen.
Vi skulle även halvera antalet gånger den ”tunga trafiken” passerar våra lekande/gående barn
på Avestas gator och därmed minska risken för olyckor.
Ett förslag är att exempelvis alla soptunnor ska stå på ojämn sida (husnummer) där det är
applicerbart i exempelvis villaområden.
Beredning
- Erik Anders medborgarförslag 4 mars 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 35

Sida 21

Remiss - Ingemar Gustafssons
medborgarförslag angående motorvärmarplatser
vid olika bostadsrättsföreningar

Dnr. KK 2019-000077 912
Medborgarförslaget
Ingemar Gustafsson anför följande i sitt medborgarförslag:
I centrala Avesta råder det brist på motorvärmarplatser. För att ta ett exempel så äger
kommunen mark mellan bostadsrättsföreningarna från Axel Johnsonsväg 71 och uppåt. Dock
har kommunen sålt sin mark närmast Lidl och där har bostadsrättsföreningen satt upp
motorvärmare.
Nu tycker jag att kommunen ska sälja sin mark till de olika föreningarna eller sätta upp egna
motorvärmare och hyra ut till de boende. I samband med detta kan det även läggas ny asfalt.
Det finns starka miljöskäl för detta då de flesta låter bilen gå på tomgång under tiden som de
gör ren bilen från snö. Dessutom så släpper bilen ut mycket mer avgaser vid kallstart.
Så jag lägger följande förslag:
1. Avesta kommun tar initiativ till och säljer marken till de berörda bostadsrättsföreningarna
under förutsättning att de är intresserade.
2. Avesta kommun sätter upp motorvärmare och hyr ut till de som önskar.
Beredning
- Ingemar Gustafssons medborgarförslag 12 mars 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 36

Remiss – Kerstin Nordlunds medborgarförslag
om att korttidshemmet Götgatan jämställs med
hemmet vad gäller betalning av färdtjänstresor

Dnr. KK 2019-000107 912
Kerstin Nordlund framför följande i sitt medborgarförslag:
Jag är vårdnadshavare för en utvecklingsstörd flicka som ofta åker färdtjänst.
Jag föreslår följande: Att korttidshemmet på Götgatan jämställs med hemmet vad gäller
fakturering av resor.
Som det fungerar nu så kallas resorna mellan hemmet och daglig verksamhet omsorgsresor och
faktureras.
Resor mellan korttidshemmet och daglig verksamhet kallas färdtjänstresor och ska betalas av den
resande direkt.
Det innebär att jag måste samla 20-kronorssedlar (då chauffören vill ha jämna pengar,
40 kronor) tillräckligt för dessa resor och lämna till daglig verksamhet i ett kuvert och till
korttidshemmet i ett annat. Att lämna med ett betalkort kan inte komma i fråga.
En förändring skulle underlätta mycket för mig och eftersom vistelsen på korttidshemmet är
avsett att avlasta föräldrarna skulle det inte vara så betungande att utnyttja den möjligheten.
Beredning
- Kerstin Nordlunds medborgarförslag 22 mars 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 37

Remiss - Tom Hansens (M) och Johan
Thomassons (M) motion om trafiksituationen på
Bergslagsvägen

Dnr. KK 2019-000104 913
Tom Hansen (M) och Johan Thomasson (M) anför följande i sin motion:
Korsningen Krylbovägen, Järngatan/Bergslagsvägen är en mycket olycksdrabbad korsning
trots uppmärkning med gällande trafikmärken. Senast den 26/2 inträffade en olycka utav
allvarlig karaktär i ovan nämnda korsning med utryckning av räddningstjänst, ambulans samt
polis.
Turligt nog slutade denna olycka utan allvarligare personskador trots att bilarna mer eller
mindre blev skrot. Under året 2018 inträffade det ett stort antal olyckor utav samma karaktär i
nämnda korsning vilket mycket tydligt tyder på att uppmärkningen av korsningen inte
uppmärksammas utav bilister i den grad som regelverket gör gällande.
Krylbovägen, Järngatan/Bergslagsvägen är en mycket trafikerad vägkorsning, dels då det är en
utfart för besökande till ex. Ica och Coop dels att den trafikeras av bilar som via Dalavägen
fortsätter mot rondellen Bergslagsvägen/Krylbovägen.
Fördelar med cirkulationsplatser är uppenbara. De är säkra, eftersom farterna i allmänhet är
låga sker inga allvarliga trafikolyckor i rondellerna. Det är också ovanligt att folk missar att
lämna företräde, och dessutom blir flödet av bilar jämnare – det är sällan som köer uppstår vid
cirkulationsplatser.
Vi yrkar att:
För att undvika ytterligare olyckor med troliga personskador som följd bör det utredas snarast
om åtgärder såsom tydligare uppmärkning eller byggande av en cirkulationsplats.
Beredning
- Tom Hansens (M) och Johan Thomassons (M) motion 21 mars 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
- ___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2019-03-25

Kommunfullmäktige

§ 38

Sida 24

Remiss - Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C)
och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
demokrativecka i Avesta

Dnr. KK 2019-000106 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars Åke Carlsson (C) anför följande i sin motion:
I Sverige är det självklart att vi har demokrati där alla medborgare kan göra sin röst hörd. Vi
väljer landets regering i fria val där alla myndiga medborgare röstar på lika villkor. Det är också
självklart för oss att de flesta verksamheter i vårt samhälle organiseras efter demokratiska
principer.
Dessa demokratiska rättigheter är inte självklara överallt i världen. I många länder kämpar man
för att uppnå dem. Det är inte heller givet att vår egen demokrati kommer att bestå, om vi inte
vårdar och försvarar den. Det behövs kunskap, information och ständig dialog om framtiden
för att bevara demokratin!
I Falun har man sedan 4 år en demokrativecka där alla partier kan delta med olika aktiviteter.
Verksamheten har utvecklats under de 4 år demokrativeckan har genomförts och olika
aktiviteter har prövats. Vi vill föreslå att Avesta kommun inför en demokrativecka.
Undertecknade yrkar
att Avesta inför en årligt återkommande demokrativecka
att fullmäktiges presidium ges i uppdrag att utreda former för veckan

Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars Åke Carlssons (C) motion 21 mars 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 39

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2019
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
1. Dnr. KK 2019-000032 101
Länsstyrelsens beslut om att Malin Bäckebo (S) blir ny ledamot och Irja Tofvesson (S) blir ny
ersättare i kommunfullmäktige. Avgåengen ledamot är Emma Autio (S).
2. Dnr. KK 2019-000020 007
Skrivelse från lekmannarevisionen till styrelsen för Avesta Vatten & Avfall AB om
budgetmedel på 75 000 kronor för revisionen.
3. Dnr. KK 2019-000054 007
Från revisionen – Granskning av investeringsprojekt Boken 4, Badhustomten.
4. Dnr KK 2019-000055 141
Anteckningar från Folkare Landsbygdsforum den 14 februari 2019.
5. Dnr KK 2019-000090 101
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidium 15 februari 2019.

___
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§ 40

Sida 26

Avesta 100 år

Ordförande Blerta Krenzi (S) informerar om programmet för invigningen av firandet av
Avesta 100 år, vilket sker i Koppardalen söndagen den 31 mars.
Alla är hjärtligt välkomna dit.
___
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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 1)
Katarina Andersson
Bo Brännström
Henrik Väyrynen
Åsa Lövgren
Rolf Rickmo
Daniel Brogedahl
Anita Vytlacil
Ruth Johansson
Erika Bengtsson
Peter Albinsson
Göran Edström
Gunilla Berglund
Tom Andersson
Göte Lindgren
Malin Bäckebo
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
F
X
X
X
F
X
X
X
F
X
X
X
F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F
X
X
X
X
X
F
X
X
X
X
X
X

Ers

JA

NEJ

AVS

JA

NEJ

AVS

JA

NEJ

AVS

12

13

14

22

15

1

------
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Eric Karlsson
Helena Bergkvist
Henrik Hästbacka
Tom Hansen
Madeleine Ingmarstedt
Annika Johansson
Jan-Olof Källström
Ahmad Moujawaz
Daniel Henriksson
Roy Uppgård
Jeannie Lundqvist
Patrik Engström
Kirsti Persson
Gerd Svedberg
Jonas Wells
Eva Blixt
Thomas Lidström
Eva Lidström
Anders Westman
Irja Tofvesson
Hans Danielsen
Thomas Hedberg
Mikael Moen
Tommy Femtler
Karl Vytlacil
Tomi Sandvik

ANTAL
TOTALT ANTAL

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

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

Närv
X

JA

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS

Y
Y
Y
Y

X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
X

-----------

Y = medverkar vid introduktionen till digitala handlingar och kallelser 17:00 – 18:20
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