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Kommunrevisionen informerar

Revisor Mats Myrén anför följande:
Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare!
I onsdags var kommunrevisionen ute och spanade. Vi besökte SKL eller SKR som det nog
kommer att heta när landsting bytts ut mot region. Vi träffade flera av deras experter. Det har vi
gjort även under tidigare år. För oss revisorer är det viktigt eftersom vi bedriver vårt
revisionsarbete, så mycket det går och så mycket vi kan, i förebyggande syfte.
En förutsättning för detta är att vi gör en relevant riskanalys med kloka slutsatser om vilka hot
och/eller möjligheter som väntar Avesta kommun inom en överskådlig framtid. Därför gör vi
studiebesök och intervjuar personer som har kunskap om de områden som vår riskanalys vaskar
fram. Av denna framgår att kommunens kostnader för kärnverksamheterna vård, skola och
omsorg är ansenliga och stigande. Befolkning och andra faktorer utvecklas på sätt som innebär
att efterfrågan ökar inom samtliga dessa områden.
8 av 10 kommuner planerar, enligt en SVT-enkät publicerad igår, besparingar inom sina
kärnverksamheter. Effektiviseringar och personalnedskärningar står på agendan. Samtidigt som
kompetent personal är, och fortsatt kommer att vara, en ”bristvara”.
Digitalisering, och ökad sådan, framförs från många håll och i många sammanhang som det
verktyg som skall rationalisera och effektivisera många processer. Är det så? Den frågan ställde vi
till Kalle Pettersson, projektansvarig på SKL för digitalisering inom social verksamhet. Hans svar
när det gäller dess användning inom försörjningsstöd, och en alldeles nyligen publicerad
utvärdering av Trelleborgarnas digitala automatisering av handläggning av försörjningsstöd, har vi
vidarefört till chefen för vår omsorgsförvaltning.
Vi hade med oss ett medskick från omsorgsförvaltningens chef som ville veta hur en mindre
kommun, dvs Avesta, ska kunna tillgodogöra sig de resultat som framkommer vid genomförande
av projektet Digiteam. Detta handlar om skapande av s k testbäddar för digitalisering av socialt
arbete. Innebärande att brukare dvs Avestabor och kommunens socialarbetare tillsammans
skapar, testar och kvalitetssäkrar nya sätt att bedriva digitalt socialt arbete. Kalle framförde, på
stående fot, en inbjudan till henne och Avesta att delta i projektet. Även den har vi
vidarebefordrat till henne.
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§ 177 (forts)
Är det så?
Är digitalisering vårt ”sesam öppna dig”? Den trollformel som vi i likhet med Ali Baba ska
använda för att öppna dörren till grottan där alla rikedomar finns?
Nej, det är nog förbehållet Ali Baba och förekommer endast i sagan Tusen och en Natt.
Men, en och annan modern Ali Baba klarar säkert av att använda digitalisering som verktyg för
att balansera kreativitet och innovation.
Kalle Pettersson gav oss revisorer en god inblick i vad vi ska ”spana” efter i kommunens omvärld
och i dess verksamheter. Såväl för att rosa som risa. Dvs underlätta och/eller ifrågasätta
digitaliseringsinsatser.
Och även vår egen Kalle, jag höll på att säga vår egen Ali Baba….men jag syftade på vår digiguru, Göran Ecstrom och hans IT-avdelning, är kompetenta att stötta kommunens olika
verksamhetsgrenar med digitalisering.
Och ett gott råd från revisorerna: utnyttja dom!
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§ 178

Hållbarhetsredovisning

Dnr. KK 2019-000265 409
Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2017 ett Hållbarhetsprogram för Avesta kommun. Enligt
beslutet ska en årlig hållbarhetsredovisning lämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens
plan- och näringslivsutskott är politisk styrgrupp för kommunens hållbarhetsarbete.
Kommunens hållbarhetsstrateg har nu lämnat in en tjänsteskrivelse med hållbarhetsredovisning
för Avesta kommunkoncern 2018.
Redovisningen gäller både kommunen som organisation och kommunen som geografiskt
område. Den innehåller både beskrivningar av hur kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor och
beskrivningar av hur statusen är vad gäller viktiga hållbarhetsaspekter. Redovisningen innehåller
också ett antal mer konkreta exempel på genomförda aktiviteter under året 2018. Eftersom
hållbarhetsområdet är så brett till sin natur är ett urval gjort och en bedömning av vilka aspekter
som är mest väsentliga att beskriva.
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen ska godkännas.
Beredning
- Hållbarhetsredovisning från hållbarhetsstrategen 30 september 2019.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 29 oktober 2019, § 53.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 162.
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Lars Isacsson (S) och Pia Aronsson (V), yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Hållbarhetsredovisningen för Avesta kommunkoncern 2018 godkänns.
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Lars-Åke Carlssons (C), Gunilla Berglunds (C)
och Karin Perers (C) motion angående
kompetensutveckling för att förebygga
undernäring hos äldre

Dnr. KK 2019-000041 913
Motionen
Lars-Åke Carlsson (C), Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) har lämnat in en motion
om kompetensutveckling för att förebygga undernäring hos äldre. Motionärerna anför
följande:
Risken för sjukdom ökar med stigande ålder, vilket innebär att äldre utgör en särskild riskgrupp
för utveckling av undernäring. I en kommun med en växande och åldrande befolkning är det
angeläget att detta allvarliga hälsoproblem uppmärksammas och prioriteras. Undernäring leder till
sämre svar på behandling, sämre livskvalitet, längre vårdtider, förtida död samt stora
samhällskostnader. Den samlade kostnaden för undernäring inom vård och omsorg beräknas i
runda tal vara dubbelt så stor som kostnaden för övervikt och fetma.
Matens kvalitet inom äldreomsorgen är ett ständigt omdebatterat ämne, samtidigt som
undernäringsproblematiken fått allt större uppmärksamhet. Detta har resulterat i en rad nationella
initiativ till förbättringar. Socialstyrelsen införde 2015 föreskrifter och allmänna råd om
förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) och en vägledning Näring för
god vård och omsorg. Livsmedelsverket har beslutat om rekommendationer för näringsriktiga
måltider inom vård och omsorg (Måltidsmodellen 2018) och gett ut broschyren Bra måltider i
äldreomsorgen. I denna broschyr lyfter man fram fem framgångsfaktorer för bra måltider:
Individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på måltidskvalitet, god samverkan mellan
yrkesgrupper samt ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten
Malin Skinnars Josefsson har i en avhandling (Food Service and Nutritional Care in Swedish
Elderly Care, Uppsala Universitet, 2018) studerat lokal måltidsverksamhet i relation till de
nationella initiativ till förbättringar som tagits och redovisar bland annat att: ”Ett gemensamt
mönster i samtliga delstudier var att kompetens i nutrition spelar en stor roll för
måltidsverksamhetens arbete och utveckling och inte minst för den äldre. Den minskade
tillgången till dietister inom äldreomsorg är i det sammanhanget ett problem. Det föreföll också
som att kommunerna anpassade sina åtaganden, utfärdade av staten, på en nivå som legitimerade
deras verksamhet inom de lokala förutsättningarnas gränser.”
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Kompetensen, erfarenheten och viljan hos personalen i äldreomsorgen är avgörande för att
enskilda äldres behov ska kunna tillgodoses. Måltidskunskap är i dag inte obligatoriskt i vård- och
omsorgsutbildningarna och forskning på detsamma är bristfällig. Det finns också anledning att
uppmärksamma att äldre med hemtjänst kan vara i behov av stöd för att förebygga undernäring.
Mot bakgrund av ovanstående yrkas
•
•
•

att en plan för kontinuerlig kompetensutveckling av berörd personal upprättas för att öka
kunskapen om och förebygga undernäring hos äldre.
att äldre i såväl kommunens äldreomsorg som äldre med hemtjänst ska omfattas av det
förebyggande arbetet mot undernäring samt
att en dietisttjänst med inriktning på främst äldre inrättas inom måltidsverksamheten.

Yttranden över motionen har inkommit från bildningsstyrelsen, omsorgsstyrelsen och
pensionärsrådet.
Bildningsstyrelsens och omsorgsstyrelsens gemensamma yttrande
De båda styrelserna har lämnat i stort sett likalydande remissvar. Här citeras omsorgsstyrelsens
yttrande. Svaret är uppdelat utifrån de tre förslagspunkterna i motionen.

Att en plan för kontinuerlig kompetensutveckling av berörd personal upprättas för att
öka kunskapen om och förebygga undernäring hos äldre
Omsorgsförvaltningen har tillsammans med kostenheten påbörjat en förändring av
kostrutinerna på Avesta kommuns särskilda boenden som utgår ifrån Livsmedelsverkets nya
rekommendationer. Genomförandet drivs i projektform med namnet Nutritionen på
äldreboendet och syftet med genomförandet är att ändra måltidsupplägget på samtliga
äldreboenden. Målsättningen är att ha fler små måltider spridda över dygnet till skillnad från
tidigare då fokus främst varit på frukost, lunch och middag. Den nya måltidscykeln över dygnet
ska bestå av 8 måltider spritt över dygnet och ska dels motverka undernäringen hos äldre men
även korta ner tiden för nattfastan.
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Bild: Livsmedelverkets plan för måltider under dygnet på ett särskilt boende, utifrån vilken projektet
utgår ifrån.

Utöver att måltiderna ligger tätare ingår det även i planen att de mellanmål som erbjuds ska vara
mer innehållsrika och särskilt fokus ligger på att de äldre ska få i sig tillräckligt med protein. Det
handlar om att mellanmålen ska vara mer matiga och en del i planen är att testa vilka mål som
ska förberedas av kostenheten respektive personalen på särskilt boende.
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Förändringen av kostrutinerna innehåller flera delar och utöver att måltiderna ska serveras tätare
bygger projektet även på åtgärder för att främja aptiten hos äldre. I projektet utbildas
kostombuden i projektgruppen, kostombuden är undersköterskor, tanken är sedan att
kostombuden i sin tur ska sprida informationen vidare till sina kollegor på det särskilda boendet.
Anledningen till att endast kostombuden får utbildning är på grund av att kostenheten inte har
möjlighet att ha utbildning för all personal.
Projektgruppen har setts fem gånger under 2018 och Skogsgläntans avdelning Lövet samt
Strömsnäs kommer vara pilot i omställningen till den nya dygncykeln.
Den plan för kompetensutveckling för att öka kunskapen om och förebygga undernäring ser ut
som följer:
• Kostenheten arbetar fram material kring hur personalen kan arbeta kring måltider på
särskilt boende
• Kostenheten informerar kostombuden
• Kostombuden har ansvar för att sprida informationen till resten av arbetslaget.
En stor del i projektet och kompetensutvecklingen handlar om en fungerande samverkan och
det är viktigt att de utsedda kostombuden tar till sig informationen på ett bra sätt och känner
sig engagerade i frågorna för att informationen ska kunna arbetas in i verksamheten på ett lyckat
sätt.
Det tapp som i dagsläget finns är främst på sjuksköterskesidan och beror där till stor del på
sjuksköterskebristen och är en bit som förvaltningen behöver arbeta vidare med.

Att en dietisttjänst med inriktning på främst äldre inrättas inom måltidsverksamheten
Dietisternas riksförbund skriver om dietister inom kommunal regi och lyfter de delar en dietist
som är anställd inom kommunen kan arbeta med.
”Dietister uppbär legitimation för att bedriva nutritionsbehandling. Arbete utgår från
människors grundläggande behov av energi och näring. En dietist i kommunal äldreomsorg kan
därför tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvara för att utveckla rutiner och
kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagandet. Dietisten kan också ta ansvaret för
nutritionsutbildning samt vara ett stöd för övrig personal när det gäller mat- och
näringsproblem. Dietisten kan även utforma individuella nutrtionsordinationer för äldre med
uttalade näringsproblem.”
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Omsorgsförvaltningen ser möjligheterna i att ha en anställd dietist i verksamheten. I och med
sjuksköterskebristen finns mindre tid för sjuksköterskorna att utbilda personalen på
avdelningarna i kost och nutrition. Kostenheten har inte heller möjlighet att utbilda all personal
med enhetens befintliga resurser. En dietist skulle möjliggöra större utbildningssatsningar av
personal och en möjlighet att ha en person som är ansvarig för implementeringen av nya
arbetsmetoder kring kost och nutrition.
Att dietister i kommuner, enligt forskningen, bidrar till att minska undernäring hos äldre ser
omsorgsförvaltningen som en stor fördel för verksamheten om en dietist anställs. Minskad
undernäring går att koppla samman med mindre fallolyckor, mindre förvirring bland de äldre
och ett ökat välmående bland de boende, positiva effekter som i sin tur kan leda till minskat
antal fallolyckor och färre mediciner till de äldre.
Omsorgsförvaltningen ställer sig positiva till anställandet av en dietist men anser att det i sådant
fall behöver utredas hur en sådan tjänst ska utformas, under vilken förvaltning/enhet en sådan
roll ska anställas samt hur budgetering för en sådan tjänst ska ske.

Att äldre i såväl kommunens äldreomsorg som äldre med hemtjänst ska omfattas av det
förebyggande arbetet mot undernäring
Ovan har det förebyggande arbetet mot undernäring hos äldre i särskilt boende beskrivits.
Gällande personer i eget boende med hemtjänst försöker hemtjänstpersonalen i den
utsträckning det är möjligt att arbeta förebyggande mot undernäring genom att exempelvis
föreslå andra varor på inköpslistan, med exempelvis högre näringsvärde än det
hemtjänsttagaren önskat. Hemtjänsten har ingen möjlighet enligt lag och biståndsbeslut att
köpa hem varor som hemtjänsttagaren inte önskat. Det finns heller ingen möjlighet för
hemtjänsten att på eget initiativ vidta åtgärder för att få personer att ändra sin kosthållning.
Det medicinska ansvaret hos personer som bor kvar idet egna hemmet är primärvården och
det är genom primärvården äldre som är undernärda eller riskerar att bli undernärda ska söka
sig för att få den hjälp de behöver.
Omsorgsförvaltningen anser att samarbetet med primärvården i frågorna kring nutrition och
äldre behöver bli bättre. Tidigare har hemtjänsten haft utbildning i senior Alert att rapportera
in om en hemtjänsttagare äter dåligt, tyvärr har verksamheten svårt att göra något med
resultatet i dagsläget.
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Både omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen föreslår följande:
- Föreslå Kommunfullmäktige att utreda hur en dietisttjänst ska utformas, under vilken
förvaltning/enhet en sådan roll ska anställas samt hur finansieringen av en sådan tjänst ska
ske.
- Föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet.
Pensionärsrådets yttrande
Pensionärsrådet, KPR, tillstyrker motionens samtliga punkter och vill samtidigt poängtera SoL
5 kap 4 § angående äldreomsorgens värdegrunder med inriktning på att äldre personer får leva
ett värdigt liv vilket är undermeningen med motionen.
Pensionärsorganisationerna som ingår i rådet vill också referera till den skrivelse som
lämnades till KPR 16 februari 2018 angående:
”Bra måltider i äldreomsorgen”.
” Meningsfulla måltider”
Vi vill även se att kommunen följer Livsmedelsverkets råd.
Vad som är viktigt är kompetensen hos hemtjänstpersonalen med tanke på den
stora andel nysvenskar som arbetar med de äldre. För att minska ensamheten är ett
samtal på förstålig svenska en stor del av dagens höjdpunkt för omsorgstagaren.
Attsatserna 1 och 2 i motionen ser vi som självklara att det förekommer i kommunen.
Den tredje attsatsen trycker vi extra på att den skall installeras.
Pensionärsrådet föreslår att motionen ska tillstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommustyrelsen i uppdras att utreda
hur en dietisttjänst kan utformas, under vilken förvaltning/enhet en sådan tjänst kan ligga
samt hur finansiering kan ske.
Motionen anses därmed som besvarad.
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Beredning
- Motion om att förebygga undernäring hos äldre 15 februari 2019.
- Kommunfullmäktige 18 februari 2019, § 21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 41.
- Bildningsstyrelsen 12 juni 2019, § 67.
- Omsorgsstyrelsen 18 juni 2019, § 91.
- Yttrande från pensionärsrådet 14 oktober 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 151.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 163.
Lars-Åke Carlsson (C), med instämmande av Susanne Berger (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur en dietisttjänst kan utformas, under vilken
förvaltning/enhet en sådan tjänst kan ligga samt hur finansiering kan ske.
- Motionen anses därmed som besvarad.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Bildningsstyrelsen
Omsorgsstyrelsen
Pensionärsrådet
Kommunstyrelsen/utredarna

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 13

2019-11-25

Kommunfullmäktige

§ 180

Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna
lönenämnd

Dnr. KK 2019-000276 042
Västmanland-Dalarna lönenämnd har vid sammanträde den 27 september 2019 fastställt
delårsbokslutet 2019-01-01 – 2019-08-31.
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 ska
ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
I prognosen för hela året beräknas resultatet till plus minus noll 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 har ännu ej inkommit.
Beredning
- Västmanland-Dalarna lönenämnd 27 september 2018 § 24 inklusive delårsbokslut
2018-01-01 – 2018-08-31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 153.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 164.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att delårsbokslutet ska
godkännas.
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§ 180 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna lönenämnd 2019-01-01 – 2019-08-31 godkänns.
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§ 181

Kommunikationsprogram för Avesta kommun
2020–2022

Dnr. KK 2019-000148 105
Avesta kommuns kommunikatör har inkommit med förslag till Kommunikationsprogram
omfattande tiden 2020–2022. Kommunikationsprogrammet beskriver riktningen för
kommunikationsarbetet i Avesta kommunkoncern. I programmet finns information om vilken
bild av Avesta kommun vi ska förmedla, vilka målgrupper vi har, hur vi arbetar med kanaler
och vilka områden vi prioriterar de närmaste åren.
Kommunikationsprogrammet ska bidra till att Avesta kommun uppnår målen i Mål och
budget. Alla medarbetare kommunicerar varje dag, genom e-post, i korridoren, på
anslagstavlan, på möten, med mera. Kommunikation är en del av alla medarbetares uppdrag.
Avesta kommunkoncern ska vara, och upplevas vara, en sammanhållen organisation. Detta
uppnår vi genom att kommunicera en gemensam bild av organisationen. Bilden av Avesta
kommun som vi kommunicerar - och bilden som finns av oss hos våra målgrupper - är vårt
varumärke. Avesta kommunkoncern har många olika verksamheter och därför har vi också
många, och väldigt olika, målgrupper. Inom kommunen ryms verksamheter som arbetar med
service, myndighetsutövning, utbildning, besöksnäring och mycket mer. Vi behöver kunna
plocka fram en bild av Avesta kommun, en del av vårt varumärke, när vi talar till företagaren
som ska starta en restaurang och en annan bild, en annan del av vårt varumärke, när vi talar till
besökaren på Avesta art. Genom att arbeta med gemensamma budskap som anpassas efter
verksamheternas målgrupper kan vi tala till och med våra målgrupper på ett sätt som gör att
delarna stärker helheten.
Kommunikationsprogrammet är gemensamt för hela organisationen och dess bolag. Det
omfattar såväl intern som extern kommunikation. Det är ett styrande och stödjande ramverk
som kommer till nytta i kommunikationsarbetet på alla nivåer.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunikationsprogrammet ska antas.
Beredning
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2019, § 123.
- Kommunstyrelsen 16 september 2019, § 131.
- Tjänsteskrivelse med förslag från kommunikatören 10 oktober 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 154.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 165.
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§ 181 (forts)
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Pia Aronsson (V), yrkar att
kommunikationsprogrammet ska antas med språkliga justeringar.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunikationsprogram för Avesta kommun 2020–2022 antas.
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§ 182

Sida 17

Ny förskola i centrala Avesta

Dnr. KK 2019-000283 640
Bildningsstyrelsen har inkommit med ett förslag om byggande av ny förskola i centrala Avesta.
Styrelsen anför följande:
Ärendets beredning
Förskolans verksamhet har växt och behöver få tillgång till permanenta lösningar för
mottagande av barn i behov av barnomsorg. Tillfälliga lösningar har varit den enda
möjligheten vi haft för att klara av kön, vilket inte är någon hållbar situation på sikt, varken
ekonomiskt eller statusmässigt gällande arbetsmiljön. Skolan har också växt och med
anledning av det har förskolan fått lämna lokaler som vi tidigare har kunnat använda för att
vara så effektiva som möjligt med lokalytan.
Information om läget gällande barnantal, kö och besättning har kontinuerligt lämnats till
styrelsen för kännedom och aktuella beslut för hantering av situationen. Förskolan har
lagkravet på sig att tillgodose en förskoleplats inom fyra månader, det vill säga från det att
ansökan inkommit i systemet. Ett erbjudande om plats skickas till vårdnadshavare utifrån det
platsbestånd som finns att tillgå och i möjligaste mån enligt vårdnadshavares önskemål.
Vårdnadshavare tar ställning till aktuellt erbjudande och fattar ett beslut om barnet ska börja
eller inte.
Förskolans planering skiljer sig åt från skolans planering på det sätt, att eleverna har skolplikt
och antalet barn i skolför ålder antas börja i skolan, medan förskolan är en frivillig skolform
där vårdnadshavare har möjligheten att tacka ja eller nej till erbjuden plats. Antalet platser
inom olika förskoleområden och enheter, står inte i relation till efterfrågan önskemål om plats,
vilket sannolikt kan påverka beslutet om att tacka ja till platsen eller inte. Det här är en reell
skillnad mot planeringen för skolan, där man har ett känt elevantal från början och som
kommunen måste ha en skolplacering till utifrån gällande lagstiftning.
Det tar tid att bygga upp permanenta lösningar och vi behöver planera för permanenta
lösningar för att bidra till en hållbar situation gällande platstillgång och efterfrågan, dels vad
det gäller ekonomin, dels arbetsmiljömässigt.
Med anledning av en förändrad situation för förskolan Violen med fyra avdelningar och dess
nedläggningsbeslut, måste vi även ordna med ersättningsplatser med kort varsel.
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§ 182 (forts)
Baldershage, den nya förskolan vid Baldersområdet i centrala Avesta kommer inte att klara av
att täcka förskolans behov, varken för aktuella och/eller kommande barnökningar, dvs enligt
prognosbilden från utredare på Bildningsförvaltningen. Balderhage kan inte heller ersätta våra
tillfälliga moduler och singelförskolor.
Bakgrund
Antalet barn inom förskoleverksamheten har ökat konstant under de senaste åren, från 671
barn per den 110401 till 1210 barn per den 190610. Enligt prognosbilden från Scb finns det
inget som tyder på att ökningen ska avstanna och därför behöver vi planera för en fortsatt
utbyggnad av förskolorna i Avesta kommun. Baldershage beräknas var inflyttningsklar i
februari 2020. Den kommer dock inte att täcka upp för aktuellt behov, då vi dels måste ersätta
Violens lokaler med fyra avdelningar, dels möta upp det befintliga och efterfrågade trycket på
platser.
Det finns dessutom ett antal moduler i verksamheten som vi avser säga upp när det finns
befintlig, permanenta lokaler att tillgå för förskoleverksamhet. I Avesta kommun har vi även
ett par singelverksamheter som skulle kunna avvecklas i samband med en utökad verksamhet,
för att bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet utifrån kända samordningsvinster.
Förskolan har ett lagkrav om barnomsorgsplats inom fyra månader och för att klara av det i
praktiken, behöver erforderliga beslut fattas om en utökad verksamhet.
Utredning och statistik bygger på Scbs prognos för Avesta 2018 och är framtagen av
Bildningsförvaltningens utredare.
Planerad lösning
För att möta behovet av förskoleplatser i kommunen och samtidigt effektivisera kostnaderna
avser vi bygga en ny förskola i centrala Avesta och nära ett annat förskoleområde, dvs för att
få samordningsvinster med gård och gemensamma lekytor. Byggnaden planeras till en storlek
på ca 1200 kvm i två plan, samt ett kök. Förskolan beräknas ge ca.142 platser, vilket motsvarar
åtta avdelningar.
Beräknad kostnad, uppskattat indikativt pris för en årshyra av en ny förskola
x miljoner kronor per år. Kostnaden kan inte finansieras inom egen ram.
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§ 182 (forts)
Förvaltningens synpunkter
De fördelar som en större förskola innebär genom att kunna samordna och effektivisera
kostnader och verksamhetsplanering överväger de befarade nackdelarna som kan finnas med
att bygga en större förskola.
Verksamheten kommer att planera för platsbeståndet och agera genom att avveckla
verksamheter i relation till att det finns en ny förskola med permanenta avdelningar, dvs
utifrån aktuellt barnantal och behov av platser inom förskoleverksamheten. Om verksamheten
fortsätter att växa kan nya beslut få lov att fattas.
Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny förskola på åtta
avdelningar i centrala Avesta samt att kommunfullmäktige inför mål och budget år 2021
beslutar om en utökad ram om x miljoner kr för kostnadstäckning av en ny förskola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån det lagt ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att inför
mål och budget 2021–2023 låta utreda förutsättningarna för en ny förskola på åtta avdelningar
i centrala Avesta.
Beredning
- Bildningsstyrelsen 9 oktober 2019, §93.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 157.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 167.
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Lars Isacsson (S), med instämmande av Mikael
Westberg (S), Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) följande:
- Kommunfullmäktige beslutar om en ny förskola på åtta avdelningar i centrala Avesta.
- Inför Mål och Budget år 2020–2022 beslutas om en utökad ram om X Mkr. för
kostnadstäckning av en ny förskola.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, förutom att ordet ”centrala”
ska strykas i beslutsformuleringen.
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§ 182 (forts)
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Hon
finner då att kommunfullmäktige antagit Lars Isacssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar om en ny förskola på åtta avdelningar i centrala Avesta.
- Inför Mål och Budget år 2020–2022 beslutas om en utökad ram om X Mkr. för
kostnadstäckning av en ny förskola.
Per-Ola Ahlström (SD), Margareta Lindgren (SD), Christer Karlsson (SD), Anita Vytlacil
(SD), Göte Lindgren (SD) och Karl Vytlacil (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Per-Ola Ahlströms yrkande.
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§ 183

Sida 21

Förslag till ny arbetsordning för
kommunfullmäktige

Dnr. KK 2019-000295 003
Kommunfullmäktiges presidium har vid möte den 18 oktober 2019 fastställt ett förslag till
revidering av fullmäktiges arbetsordning.
I förslaget föreslås bland annat förändringar gällande tidpunkter för inlämnande av frågor och
interpellationer samt talarordning vid särskilda debatter om till exempel mål, ramar och
årsredovisning.
Förslaget har diskuterats vid möte med gruppledarna i fullmäktige och föreslås gälla från
årsskiftet.
Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 18 oktober 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 158.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 168.
Kommunfullmäktiges beslut
- Förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2019-10-18, antas att gälla från
och med 1 januari 2020.
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§ 184

Ändrad dagordning

Ordförande Blerta Krenzi (S), yrkar att dagordningen görs om så att revideringen av mål och
budget kommer som det sista ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet om revidering av mål och budget läggs sist på dagens dagordning.
Det antecknas att beslutet är enhälligt.
__
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§ 185

Val av ersättare i omsorgsstyrelsen efter Kjell
Nyman (L)

Dnr. KK 2019-000203 102
Kjell Nyman (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsstyrelsen
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen vid sammanträdet den 30 september 2019.
Beredning
- Kjell Nymans avsägelse 4 juli 2019.
- Kommunfullmäktiges valberedning 30 september 2019, § 7.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 118.
- Kommunfullmäktiges valberedning 28 oktober 2019, § 13.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 159.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 november 2019, § 15
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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Val av en nämndeman för de kommande fyra
åren

Dnr. KK 2019-000019 102
Kommunfullmäktige har att välja 14 nämndemän för Avesta kommun för åren 2020–2023.
Vid fullmäktigemötet den 30 september 2019 valdes 13 nämndemän, alltså återstår val av en.
Kommunfullmäktiges valberedning har lagt förslag i ärendet.
Beredning
- Skrivelse från Falu Tingsrätt 18 januari 2019 om val av nämndemän för de kommande fyra
åren
- Kommunfullmäktiges valberedning 30 september 2019, § 12.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 123.
- Kommunfullmäktiges valberedning 28 oktober 2019, § 14.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 160.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 november 2019, § 16.
Kommunfullmäktiges beslut
- Maarit Hessling väljs till nämndeman för perioden 2020–2023.
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§ 187

Remiss – Ungdomsrådets medborgarförslag om
musik på toaletterna i Avesta kommuns
högstadieskolor och gymnasieskola

Dnr. KK 2019-000307 912
Ungdomsrådet anför följande i sitt medborgarförslag:
Ungdomsrådet i Avesta kommun har i uppgift att representera alla ungdomar i Avesta
kommun. Ungdomsrådet lyssnar på ungdomar för att föra fram deras förslag på hur Avesta
kommun kan bli en bättre. Rådet har fokus främst för unga i kommunen men också för andra
invånare i kommunen.
Flera ungdomar har kommit till ledamöter i ungdomsrådet och sagt att de helst undviker att gå
på toaletterna vilket ungdomsrådet tycker är fel. Ungdomar i kommunens skolor ska känna sig
trygga med att gå på toaletten. Ledamöter som har mött de här ungdomarna har då frågat vad
man skulle kunna göra för att få miljön på skolornas toaletter trevligare och tryggare, och har
då fått i svar att vi borde driva förslaget om att sätta upp högtalare på toaletterna där det
spelas musik.
Det här har prövats i Skövde, Tingsryd och Mjölby med framgång och det har uppskattats av
eleverna på skolorna i de kommunerna.
Det ungdomsrådet föreslår konkret är att kommunen borde utreda frågan om att sätta upp
högtalare med musik på Johan-Olov skolans, Åvestadalskolans, Dommarhagskolans och
Karlfeldtgymnasiets toaletter.
Eller att en av de föreslagna skolorna väljs ut för att testa ha musik på toaletterna under ett år
för att sedan utvärdera resultatet.
Beredning
- Ungdomsrådets medborgarförslag 29 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
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§ 188

Remiss - Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke
Carlssons (C) och Karin Perers (C) motion om att
införa jämställdhetsbudgetering

Dnr. KK 2019-000327 913
Motionärerna anför följande:
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Nationella studier visar dock att det råder skillnader i hur samhällets resurser fördelas
mellan män och kvinnor. Jämställdhetseffekterna av de kommunala prioriteringarna måste
analyseras för att främja jämställdheten både i fördelning av pengar och i det faktiska arbetet.
Jämställdhetsbudgetering är ett sätt att integrera jämställdhetsperspektiv i alla delar av
budgetarbetet. En av de rekommendationer som Sverige fick från FN:s Kvinnokonvention
(CEDAW) 2016 var att jämställdhetsbudgetering ska ske på samtliga nivåer i samhället för att
säkerställa jämställdhetsintegrering.
I det kommunala utredningsarbetet måste jämställdhetsanalys göras på samtliga förslag.
Underlagen för de politiska besluten måste spegla den verklighet där besluten ska realiseras
Yrkande:
Att införa jämställdhetsbudgetering inom samtliga kommunens verksamheter samt
Att jämställdhetsanalysera kommunens budget för att säkerställa att offentliga medel fördelas
mer jämställt och på ett icke diskriminerande sätt.
Beredning
- Motion från Gunilla Berglund (C), Lars-Åke Carlsson (C) och Karin Perers (C) 22
november 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 189
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Remiss - Per-Ola Ahlströms (SD), Margareta
Lindgrens (SD) och Anita Vytlacils (SD) motion
om snöröjning av handikapparkeringar

Dnr. KK 2019-000328 913
Motionärerna anför följande:
Snöröjningen vid kommunens handikapparkeringar måste förbättras:
Flera handikapparkeringar har uppmärksammats som otillgängliga vintertid då de dras med
snövallar, snömodd och liknande hinder. För de med behov av dessa parkeringar så måste
också själva tillgängligheten vara det viktigaste för kommunen att tillse så att alla kan ta del av
ett vanligt aktivt liv i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta att kommunen tillser att
tillgängligheten till handikapparkeringar ökar vintertid genom snabbare och mer aktiv
snöröjning. Prioriteringsordningen för handikappanpassade parkeringar måste ställa högre vid
snöröjning.
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD), Margareta Lindgrens (SD) och Anita Vytlacils (SD) motion den
25 november 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 190

Remiss - Per-Ola Ahlströms (SD) motion om
upprättande av ett migrationsbokslut

Dnr. KK 2019-000329 913
Per-Ola Ahlström (SD) anför följande i sin motion angående upprättande av ett
migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen:
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad elevpengen ligger på samt vad varje enskild dator i
kommunen är budgeterad till. Antalet kvadratmeter per skolelev går att få bekräftat och kan
mätas mot ett index och vi debatterar kostnaderna för kultur-och idrottsföreningarnas bidrag.
Kommunen redovisar kostnader och ekonomiska konsekvenser för det mesta men när det
kommer till invandringspolitiken och kostnaderna för migration och integration, så är det
stopp. Då går det varken att räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar
man får om man ändå ställer frågan är att det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte
etiskt-moraliskt riktigt att räkna på just den kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad
en elev kostar, eller varför inte en pensionär?
Är det inte rätt att medborgarna i Avesta kommun får reda på hur fördelningen av
skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna?
Flera undersökningar har visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens
invandring. En av dessa är gjord av professor Bo Södersten vars uträkningar visade på
kostnader mellan 40–50 miljarder netto varje år. Universitetslektor Lars Jansson räknade fram
att invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år. Ytterligare ett exempel är Ilmar
Reepalu (S) som i DN menade att det statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22%
av kommunernas faktiska kostnader. När vi som land och kommun tar på oss ett så stort
ansvar som det innebär att ta emot nya invånare från andra länder är det viktigt att se till att de
lär sig språket, kommer in i samhället utan att hamna i segregerat utanförskap. Tyvärr har vi
hittills misslyckats. Många skattebetalare i Sverige ifrågasätter idag hur våra skattepengar
används.
Andelen utrikesfödda år 2018 utgjorde 18,4% av kommunens befolkning.
I enlighet med kommunens mål om god ekonomisk hushållning vill vi att alla fakta kring hur
regeringens migrations-och integrationspolitik påverkar Avesta kommuns ekonomi
sammanställs och att kommunen öppet och tydligt redovisar både intäkter och utgifter på
detta område.
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§ 190 (forts)
Sverigedemokraterna Avesta yrkar på:
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyl-och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen.
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion 25 november 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 191

Remiss - Per-Ola Ahlströms (SD) motion om
införande av etableringslån istället för
försörjningsstöd

Dnr. KK 2019-000330 913
Per-Ola Ahlström (SD) anför följande i sin motion:
Alla asylsökande får idag en statlig ersättning, en så kallad LMA-ersättning. När en nyanländ
sedan fått sitt uppehållstillstånd, och därefter beslutar sig att bosätta sig i en kommun, så
upphör denna ersättning. Istället går en annan statlig ersättning in, en så kallad
etableringsersättning. Denna ersättning är prestationsbaserad och förutsätter att den nyanlände
först varit på samtal hos arbetsförmedlingen. I glappet mellan dessa två ersättningar så blir det
oftast så att kommunen tvingas betala ut försörjningsstöd.
I ett flertal kommuner till exempel Vansbro, Växjö, Kävlinge och nu senast Ängelholm har
man däremot tänkt annorlunda. Där har man beslutat sig för att istället för ett
försörjningsstöd införa ett så kallat etableringslån med återbetalningsskyldighet. I vissa
kommuner erbjuder man etableringslån innan den nyanlände har varit på samtal hos
arbetsförmedlingen (t.ex. Vansbro, Vansbromodellen) och i vissa kommuner för hela perioden
mellan att de två statliga ersättningarna betalas ut (t.ex. Växjö). I Växjö har man sagt att detta
lån sedan ska betalas av under en period av tre år.
Särskilt med den nu lite osäkra perioden där arbetsförmedlingen inte riktigt vet hur dom ska
organisera sig så är det extra relevant då nyanländas samtal med dom riskerar dra ut extra
mycket på tiden och därav försena etableringsstödet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
•

Att ge kommunstyrelsen tillsammans med lämpliga nämnder och förvaltningar i
uppdrag att utreda och ge förslag på hur försörjningsstöd till nyanlända kan omvandlas
till etableringslån enligt 9 kap 2§ socialtjänstlagen, samt möjlighet att koppla detta till
krav på motprestation i form av arbete eller uppnådda studiemål. Uppdraget bör
innefatta att granska hur detta genomförts i kommuner som t.ex. Växjö.

•

Att uppdraget ska återrapporteras till berörda nämnder senast 2020-10-31
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Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion 25 november 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 192

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars
Isacsson (S) om verkställande av
kommunfullmäktiges beslut om införande av en
visselblåsarfunktion i Avesta

Dnr. KK 2019-000325 915
Johan Thomasson (M) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson
(S):
På kommunfullmäktigemötet den 17 juni i år beslöts att bifalla en motion från undertecknad
angående införande av en visselblåsarfunktion i Avesta.
Min fråga till Lars Isacsson:
När kommer denna funktion att implementeras i kommunens organisation och hur kommer
den att göras känd (marknadsföras)?
Lars Isacsson (S) besvararar frågan och Johan Thomasson (M) tackar för svaret.
___
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§ 193

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 28 oktober 2019.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/.
1. Dnr. KK 2019-000299 107
Anteckningar från ägardialoger 7 oktober 2019
2. Dnr. KK 2019-000046 101
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidium 18 oktober 2019 och 8 november 2019.
3. Dnr. KK 2019-000267 101
Beslut från Länsstyrelsen om att Patrik Engström (S) blir ny ledamot i fullmäktige och LarsOlov Eriksson (S) ny ersättare efter Malin Bäckebo (S)
4. Dnr. KK 2019-000178 738
Kvartalsrapport 3 gällande gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL samt gynnande
beslut enligt LSS som ej verkställts inom 3 månader efter beslutsdatum samt i fall där
verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3 månader
5. Dnr. KK 2019-000229 102
Beslut från Länsstyrelsen om att Roy Uppgård (KD) blir ny ledamot i fullmäktige och Roland
Lindén (KD) ny ersättare efter Curt-Åke Cocce Larsson (KD)
6. Dnr. KK 2019-000079 218
Beslut från Förvaltningsrätten i Falun om avvisande av överklagan av fullmäktiges beslut
2019-09-30, § 110, gällande planprogram avseende Månsbo gärde
7. Dnr. KK 2019-000055 141
Protokoll från Folkare Landsbygdsforum 30 oktober 2019

___
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§ 194

Avesta kommun, revidering av mål och budget
2020–2022, inklusive taxor och avgifter

Dnr. KK 2019-000132 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 17 juni 2019 följande:
- (S) och (V):s förslag till mål och budget 2020–2022 fastställs.
- Utdebiteringen efter skatteväxling fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
Definitivt beslut om skattesatsen beslutas av fullmäktige den 25 november 2019.
Vid arbetsutskottets möte den 29 oktober 2019 delades (S) och (V):s förslag till revidering av
Mål och Budget för Avesta kommun 2020–2022 ut.
Förslaget består av
- Dokumentet Mål och Budget för Avesta kommun 2020–2022, med följande innehåll:
- Kommunens organisation
- Styrprocess
- Omvärlds- och nulägesanalys
- Finansiell analys
- Vision – Avesta 2030
- Kommunövergripande mål
- Särskilda beslut 2020–2022
- Drift- och resultatbudget
- Finansieringsbudget
- Balansbudget
- Tidplaner
- Interna förutsättningar
MBL information enligt § 19 och MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts den 8
november 2019.
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Vid kommunstyrelsens möte den 11 november 2019 delades Sverigedemokraternas och
Alliansens förslag till Mål och Budget för Avesta kommun 2020–2022 ut.
Fullmäktiges presidium har inkommit med sitt budgetäskande och föreslår där en höjning med
tre (3) procent för sin och revisionens verksamhet år 2020.
Kommunstyrelsen har lagt följande förslag i ärendet:
- Mål och budget 2020–2022 för Avesta kommun revideras enligt förslag från (S) och (V).
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
• Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2020: Ny taxa för
plan- och bygglovverksamheten, Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt
miljöbalken samt Avgiftsbelopp med index i taxor.
• Kommunstyrelsens verksamheter 2020: Taxor och avgifter för teknisk service samt
Avgifter för gata, offentlig plats, torghandel med mera.
• Omsorgsstyrelsens taxa gällande slopande av anmälningsavgift för tobak.
• Avesta Vatten och Avfalls AB:s VA-taxa 2020.
• Avesta Vatten och Avfall AB:s Avfallstaxa 2020.
Beredning
- Förslag till revidering av Mål och Budget för Avesta kommun 2020–2022 från (S) och (V).
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 25 juni 2019, § 49: Ny taxa för plan- och
bygglovverksamheten.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 25 juni 2019, § 50: Ny taxa för prövning,
anmälan och tillsyn enligt miljöbalken.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 8 oktober 2019, § 87: Revidering av
avgiftsbelopp med index i taxor för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
verksamhet 2020.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 137: Förslag till taxor/avgifter för teknisk service
från och med 2020-01-01.
- Kommunstyrelsen 14 oktober 2019, § 147: Förslag till avgifter för gata, offentlig plats,
torghandel med mera, från och med 2020-01-01.
- Omsorgsstyrelsen 15 oktober 2019, § 136: Förändrad taxa för anmälningsavgift tobak.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s § 31, 24 oktober 2019 med förslag till VA-taxa 2020.
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Beredning (forts)
- Avesta Vatten och Avfall AB:s § 30, 24 oktober 2019 med förslag till Avfallstaxa 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 155.
- Protokoll från MBL-information och förhandling den 8 november 2019.
- Fullmäktiges presidiums budgetäskande.
- Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2020–2022.
- Alliansens förslag till revidering av mål och budget 2020–2022.
- Kommunstyrelsen 11 november 2019, § 166.
Vid kommunfullmäktiges beredning informerar ordföranden om att debattreglerna i enlighet
med kommunfullmäktiges nya arbetsordning gäller för kvällens budgetdebatt. Det innebär att
en representant för respektive parti håller sitt anförande utifrån partiernas storlek. Replik kan
då begäras direkt i anslutning till anförandet. När den debattrundan är avklarad är det fri
debatt.
Lars Isacsson (S) håller sitt anförande och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunilla
Berglund (C) replikerar på anförandet.
Johan Thomasson (M) håller sitt anförande och yrkar bifall till Alliansens budgetförslag samt
förslagen till utdebitering och revidering av taxor. Lars Isacsson (S) replikerar på anförandet.
Per-Ola Ahlström (SD) håller sitt anförande och yrkar bifall till SD:s budgetförslag samt
förslagen till utdebitering och revidering av taxor. Gunilla Berglund (C), Johan Thomasson
(M), Lars Isacsson (S) och Pia Aronsson (V) replikerar på anförandet.
Gunilla Berglund (C) håller sitt anförande och yrkar bifall till Alliansens budgetförslag samt
förslagen till utdebitering och revidering av taxor.
Pia Aronsson (V) håller sitt anförande och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunilla
Berglund (C) replikerar på anförandet.
Roy Uppgård (KD) håller sitt anförande och yrkar bifall till Alliansens budgetförslag samt
förslagen till utdebitering och revidering av taxor.
Bo Brännström (L) håller sitt anförande och yrkar bifall till Alliansens budgetförslag samt
förslagen till utdebitering och revidering av taxor. Lars Isacsson (S) och Pia Aronsson (V)
replikerar på anförandet.
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§ 194 (forts)
Därefter äger en allmän debattrunda rum. Under debattrundan sker följande yrkanden:
Ulf Berg (M), med instämmande av Karin Perers (C), Maarit Hessling (M) och Johannes
Kotschy (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag samt förslagen till utdebitering och
revidering av taxor.
Mikael Westberg (S), med instämmande av Susanne Berger (S) och Tom Andersson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut:
a) Arbetsutskottets förslag som är (S) och (V):s förslag.
b) Alliansens (M, C, KD och L) förslag
c) Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden konstaterar även att samtliga är överens om förslaget om skattesats och
revideringen av taxor och ställer detta under proposition. Kommunfullmäktige bifaller detta.
Efter acklamation konstaterar ordföranden att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och
ställer därefter Sverigedemokraternas och Alliansens budgetförslag mot varandra och finner
att Alliansens budgetförslag ska ställas mot kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsens förslag, alltså (S) och (V):s förslag, har vunnit. Votering begärs.
De som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar på Alliansens förslag
röstar nej. Vid omröstningen får kommunstyrelsens förslag 20 röster och Alliansens 17 röster.
Kommunstyrelsens förslag har alltså vunnit. Omröstningslistan framgår av bilaga till
protokollet.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Mål och budget 2020–2022 för Avesta kommun revideras enligt förslag från (S) och (V).
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
• Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2020: Ny taxa för
plan- och bygglovverksamheten, Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt
miljöbalken samt Avgiftsbelopp med index i taxor.
• Kommunstyrelsens verksamheter 2020: Taxor och avgifter för teknisk service samt
Avgifter för gata, offentlig plats, torghandel med mera.
• Omsorgsstyrelsens taxa gällande slopande av anmälningsavgift för tobak.
• Avesta Vatten och Avfalls AB:s VA-taxa 2020.
• Avesta Vatten och Avfall AB:s Avfallstaxa 2020.
Johan Thomasson (M), Ulf Berg (M), Karin Perers (C), Johannes Kotschy (M), Maarit
Hessling (M), Lars-Åke Carlsson (C), Roy Uppgård (KD), Bo Brännström (L), Rolf Rickmo
(M), Gunilla Berglund (C), Gabriella Persdahl (M), Helena Bergkvist (M) och Madeleine
Ingmarstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens budgetförslag.
Per-Ola Ahlström (SD), Margareta Lindgren (SD), Christer Karlsson (SD) och Göte Lindgren
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag.
___
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 25 november 2019
OMRÖSTNING
§ 194
Ledamöter

Parti

Lars Isacsson
Johan Thomasson
Susanne Berger
Per-Ola Ahlström
Mikael Westberg
Ulf Berg
Maria Andersson
Karin Perers
Kurt Kvarnström
Margareta Lindgren
Johannes Kotschy
Blerta Krenzi
Pia Aronsson
Patrik Sundin
Laila Borger
Maarit Hessling
Christer Karlsson
Stefan Palm
Anna Perman
Susanne Holmberg
Lars-Åke Carlsson
Lars Levahn
Roy Uppgård
Anita Vytlacil *)
Charlotta Engström
Katarina Andersson
Bo Brännström
Henrik Väyrynen
Åsa Lövgren
Rolf Rickmo
Daniel Brogedahl
Göte Lindgren
Ruth Johansson
Erika Bengtsson *)
Peter Albinsson
Göran Edström
Gunilla Berglund
Tom Andersson
Karl Vytlacil *)
Patrik Engström
Gabriella Persdahl
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(S)
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OMRÖSTNING
§ 194
Ersättare
Eric Karlsson
Helena Bergkvist
Henrik Hästbacka
Tom Hansen
Madeleine Ingmarstedt
Annika Johansson
Jan-Olof Källström
Ahmad Moujawaz
Daniel Henriksson
Jeannie Lundqvist
Roland Lindén
Kirsti Persson
Gerd Svedberg
Jonas Wells
Eva Blixt
Thomas Lidström
Eva Lidström
Anders Westman
Irja Tofvesson
Hans Danielsen
Lars-Olov Eriksson
Mikael Moen
Tord Birgersson
Tomi Sandvik
David Larsson
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