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§1

Information från Södra Dalarnas
Samordningsförbund

Patrik Engström, ordförande, och Jonas Wells, förbundschef, i Södra Dalarnas
Samordningsförbund informerar om förbundets verksamhet.
Förbundet, som bildades 2005, har till ändamål att inom det geografiska området för
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna samt Avesta Kommun, Hedemora
Kommun och Säters Kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
___
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Joel Lundgrens m.fl. medborgarförslag om en
flytbrygga vid Gamla Byn

Dnr. KK 2019-000190 912
Medborgarförslaget
Joel Lundgren och Lars Ericsson anför följande i medborgarförslaget:
Sedan flera år är ångbåtsbryggan vid Gamla Byn nermonterad. Vi (många) som utnyttjade
bryggan som badbrygga föreslår att Avesta kommun lägger dit en flytbrygga som enkelt kan
dras upp till hösten.
Medborgarförslaget har skickats till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Runt om i kommunen finns det många fina badsjöar med bryggor och omklädningshytter.
De kommunala badplatserna är Falkuddsbadet Näs, Halsjöbadet Fors, Lillsjöbadet,
Sandvikabadet Horndal, Utsundsbadet och centrumbelägna Holmens badplats.
Badplatserna förvaltas av fritidskontoret och underhålls av teknisk service produktionsenhet.
Teknisk service och fritid ser gärna en fortsatt utveckling av det centrumnära badet.
Förslaget på en kommunalt anlagd badbrygga på Holmen, där den gamla ångbåtsbryggan låg,
med absolut närhet till Dalälvens strömmande vatten bör undvikas av säkerhetsskäl. Utifrån
yttrandet föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska avstyrkas.
Beredning
- Joel Lundgrens och Lars Ericssons medborgarförslag 19 juni 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 131.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 137.
- Teknisk service remissyttrande skrivelse nr 2.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 20 januari 2020, § 2.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 6.
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§ 2 (forts)
Vid kommunfullmäktiges beredning medverkar medborgarförslagsställaren Joel Lundgren.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
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Åsa Sandahls medborgarförslag om att göra
Coop-lokalen till ett senior/funktionshindradecenter

Dnr. KK 2019-000346 912
Medborgarförslaget
Åsa Sandahl skriver följande i sitt medborgarförslag:
Varför inte göra COOP-lokalen till ett senior/funktionshindrade-center? Där finns befintligt
apotek, konditori och närheten till centrum är bra och lättillgängligt.
Där kan finnas möjligheter till vävning snickrande, dans, och lättare rörelsegym., bingo,
inomhusboule, föreläsningar om hälsa med mera. En, med andra ord, träffpunkt för många
äldre och ensamma. Det ger även arbetstillfällen för fler som idag inte kommer ut på
arbetsmarknaden. Det är dags att tänka lite mer på alla våra fina pensionärer!
Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då detta
inte är en kommunal fråga eftersom COOP-lokalen inte ägs av kommunen. Det är även
kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Åsa Sandahls medborgarförslag 16 december 2019.
- Kommunfullmäktige 16 december 2019, § 207.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 10.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 7.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då detta inte är en kommunal fråga eftersom
COOP-lokalen inte ägs av kommunen.

___
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§4

Gun Birgitta Rehnés medborgarförslag om
fristående stugor i Fors

Dnr. KK 2019-000143 912
Medborgarförslaget
Gun Birgitta Rehné anför följande i sitt medborgarförslag:
Härmed vill jag lämna ett förslag om att bygga fristående stugor i Fors, som ska agera som
boende för pensionärer. Dessa stugor ska likna dem som finns vid Björkhagen i Krylbo samt
de som ligger i anslutning till Balder i Avesta. Stugorna i Fors kan med fördel ligga i anslutning
till äldreboendet Framnäs, så att pensionärerna kan nyttja deras service om behov finns.
Jag som bor i Fors hör ofta önskemål om detta.
Medborgarförslaget har remitterats till Gamla Byn AB för yttrande efter samråd med
omsorgsförvaltningen.
Gamla Byn AB:s yttrande
I de stycken Gamla Byn AB väljer att nyproducera lägenheter så är ett av de grundläggande
kriterierna att det finns en god efterfrågan för boende på lång sikt. En annan viktig parameter
är att det inte är kostnadseffektivt att bygga små stugor i jämförelse med till exempel
punkthus. En uppskattad hyra på en lägenhet/stuga på 65 m2 bygg som en småstuga uppgår
uppskattningsvis till cirka 8 500 – 9 500 kronor per månad. VD:s bedömning är att det inte
finns en efterfrågan på den typen av produkt i Fors.
Service på äldreboendet i Framnäs kan inte nyttjas av pensionärer i närbeläget område
eftersom det är ett särskilt boende för personer som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen.
Framnäs har inga lokaliteter, separerade från verksamheten, för att ta emot pensionärer som
bor i ordinärt boende. Personalen på Framnäs är dimensionerad för de boende och deras
behov och deras uppgift är att ge vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsinsatser till
brukare.
Att bolaget ska bygga stugor i Fors till pensionärer med vanliga hyreskontrakt ses i dagsläget
som alltför riskfyllt utifrån ovanstående bedömning.
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§ 4 (forts)
Utifrån detta föreslår Gamla Byn AB att medborgarförslaget ska avstyrkas, vilket även är
kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Gun Birgitta Rehnés medborgarförslag 20 april 2019.
- Kommunfullmäktige 27 maj 2019, § 74.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2019, § 100.
- Gamla Byn AB 10 december 2019, § 91.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 15.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.

___
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§5

Ingela Svenssons medborgarförslag om Krylbo
återvinningsstation

Dnr. KK 2019-000184 912
Medborgarförslaget
Ingela Svensson anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag heter Ingela Svensson. Jag har varit till Krylbo återvinningsstation flera gånger det senaste
halvåret. Den är så fin tycker jag och det är bra personal där.
Jag har ett förslag som skulle kunna göra den ännu bättre! Det förslaget bottnar från en resa
till Luleå, vår dotter bor där och studerar. Jag och min man var där förra sommaren i en vecka
och semestrade och hjälpte samtidigt dottern med montering av möbler. Det blev förstås då
en massa skräp som vi samlade ihop och åkte med till en av deras återvinningscentraler.
Den var också jättefin, det jag fastnade för på den återvinningscentralen var att de hade små
stugor precis när man kom in på området där man kunde lämna saker som fungerar men som
jag anser är skrot för mig. En stuga hade cyklar, en annan kylskåp och frysar, en tredje kläder
och så vidare, som en loppis. Jag var aldrig in i någon stuga men jag skulle kunna tänka mig att
den som arbetade i vardera stugan hade möjlighet att fixa upp en cykel eller vad man nu har
och sedan sälja för en billig peng till den som behöver. Det gjorde att jag kunde lasta allt mitt
”skräp” och åka till ett och samma ställe och lämna av till de olika stugorna som hade det jag
ville bli av med och sedan fortsätta och slänga det riktiga skräpet i containerna. Två flugor i
en och samma smäll.
Vi håller nu på att flytta och har rensat ut en hel del, vi har lastat bilen och åkt till våra
loppisar, second hand butiker och återvinningen och det är ett fasligt åkande hit och dit. Så
enkelt det hade varit om allt låg i samma område!
Jag tror att det skulle bli jättebra och det ger också lite jobb till någon. Kanske kan man
samarbeta med de olika verksamheter som finns i Avesta kommun som dagliga verksamheten,
AME, nystartarbetare med flera samt arbetssökande.
Medborgarförslaget har skickats till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande.
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§ 5 (forts)
Avesta Vatten och avfall AB:s yttrande
Det framgår inte riktigt av förslaget vad det är som förslagsställaren vill, Avesta Vatten har
därför svårt att yttra sig över förslaget.
Rent allmänt kan vi informera om att Avesta Vatten arbetar för att återvinningscentralen ska
vara en punkt där allmänheten ska kunna lämna in avfall för återbruk. I projekteringen för
färdigställandet av Gruvgärdets återvinningscentral ingår en nybyggnad av en lokal för
mottagning av avfall som kan återanvändas. Dessa varor kommer att erbjudas till ideella
organisationer eller kommunen för försäljning via deras egna kanaler.
Avesta Vatten kan inte inom ramen för avfallsverksamheten bedriva verksamhet med
reparation, distribution och försäljning av varor för återbruk.
Avesta Vatten och Avfall AB överlämnar yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska anses som besvarat.
Beredning
- Ingela Svenssons medborgarförslag 18 juni 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 126.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 134.
- Avesta Vatten och Avfall AB 4 december 2019, § 41.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 16.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 9.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat.

___
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Ragnar Fries medborgarförslag om laddstation
för vätgasbilar i Avesta kommun

Dnr. KK 2019-000139 912
Medborgarförslaget
Ragnar Fries anför följande i sitt medborgarförslag:
Undertecknad vill härmed lämna förslaget att kommunen ska bygga en vätgasladdstation för
vätgasbilar, vilket är miljövänligt och framtidens drivmedel för transportsektorn med noll
utsläpp av CO2 i atmosfären. Om man dessutom tillverkar vätgasen (H2) med ström från
solceller och elektrolysrör som spjälkar vatten (H2O) till H2 och syre så är man 100 procent
miljövänlig.
Eu har bestämt att en infrastruktur med laddstationer ska byggas genom EU och Sverige, åtta
stycken ska placeras ut i Sverige. Mariestad har redan byggt en station, självförsörjd med
solceller och Sandviken har en som laddas av AGA. Kommunen kan då införskaffa
bränslecellsbilar till vårdpersonal och göra Avesta mer attraktiv som arbetsgivare.
Medborgarförslaget har skickats till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att i
samråd med teknisk service yttra sig.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd yttrande
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning anser att om en ny vätgasladdstation ska
uppföras kan en ny detaljplan behöva tas fram. Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning uppför inte byggnader eller anläggningar utan kan på förfrågan antingen
planlägga mark för ändamålet, om det anses lämpligt, eller bevilja bygglov, om byggrätt för
ändamålet finns. Förvaltningen har idag heller inget uppdrag att identifiera platser för
vätgasladdstation.
Det är många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till tankstationer med vätgas. Avesta
kommun har idag 122 stycken personbilar där 57 stycken klassas som miljöbilar och där de
flesta leasas. Det är alltså teoretiskt möjligt att byta ut dessa mot vätgasbilar. Livscykelanalyser
har visat att åtminstone en modell (av de två som finns att köpa i Sverige) som drivs av vätgas
släpper ut mer CO2 jämfört med laddbara elbilar på grund av att de är tillverkade av kolfiber.
Idag rullar cirka 40 vätgasdrivna bilar i Sverige.
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§ 6 (forts)
En bil driven på vätgas kostar cirka 7–9 kronor per mil jämfört med 3 kronor per mil för en
laddbar elbil (beroende på elpris osv.). En bil driven på vätgas kostar idag som billigast
700 000 kronor i inköpspris jämfört med en på batteri som kostar runt 300 000 kronor. Avesta
kommun skulle få positiv kritik genom att delta i vätgasutbudet och även ses som en bra
arbetsgivare, men det kan tänkas vara tidigt med tanke på att efterfrågan inte är så stor. Sett ur
ett ekonomiskt perspektiv är det inte försvarbart att uppföra vätgasladdstation med nuvarande
förutsättningar. Kommunen arbetar enligt en annan strategi för att minska miljöpåverkan av
kommunens tjänstebilar.
Utifrån yttrandet anser Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att
medborgarförslaget är besvarat. Kommunstyrelsen föreslår dock att medborgarförslaget ska
avstyrkas då det inte ingår i det kommunala uppdraget att bygga en vätgasladdstation.
Beredning
- Ragnar Fries medborgarförslag 24 april 2019.
- Kommunfullmäktige 29 april 2019, § 56.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 10 september 2019, § 76.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 17.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 10.
Vid fullmäktiges beredning medverkar medborgarförslagsställaren.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks då det inte ingår i det kommunala uppdraget att bygga en
vätgasladdstation.
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Sven Eric Ericsons medborgarförslag om flytt av
turistbyrån

Dnr. KK 2019-000208 912
Medborgarförslaget
Sven Eric Ericson anför följande i sitt medborgarförslag:
Vid mina besök hos nyligen invigda Biltema har jag sett hur mycket turister som stannar vid
Åsbo. När nu både Jula och Dollarstore ska etablera sig där vore det lämpligt att flytta
turistinformationen från biblioteket till Åsbo.
Ett gyllene tillfälle att presentera kommunen med dess möjligheter och aktiviteter samt även
möjlighet för företag och butiker i centrum att visa upp sig, ett sätt att undvika
”centrumdöden”.
Det skulle ju kunna ske ett samarbete med andra kommuner i Dalarna när vi är ”porten” till
Dalarna.
Medborgarförslaget har skickats till Tillväxt Avesta för yttrande.
Tillväxt Avestas yttrande
Dalarnas kommuner samverkar sedan 2018 genom bolaget Visit Dalarna AB, som idag också
äger Dalarnas turistbyråer. Målet är att år 2030 vara: Norra Europas ledande och mest attraktiva
besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.
Visit Dalarna satsar idag för att få fler besökare, nationella och internationella till Dalarna. All
marknadskommunikation och annonsering sker genom gemensam hemsida och gemensamma
broschyrer samt service i kommunerna genom turistbyråer. Det innebär att turistbyrån i Avesta i
första hand ägs av Visit Dalarna och att vi som kommun inte kan besluta över var turistbyrån är
placerad. Om frågan skulle aktualiseras i bolaget förutsätter kommunen att det kommer att ske i
dialog med kommunen, men det är inte aktuellt idag.
Avesta kommun kan därför inte ta beslut i frågan då kommunen inte äger turistbyrån och därför
inte ensam beslutar över dess placering. Turistbyrån ligger inom Visit Dalarnas ansvarsområde.
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§ 7 (forts)
Kommunstyrelsen föreslår utifrån yttrandet att medborgarförslaget ska anses som besvarat.
Beredning
- Sven Eric Ericsons medborgarförslag 5 augusti 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 133.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 139.
- Tjänsteskrivelse från Tillväxt Avesta 18 november 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 18.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 11.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat.
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Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C)
och Karin Perers (C) motion om en övergripande
kommunal bostadsplan för äldre

Dnr. KK 2019-000177 913
Motionen
Gunilla Berglund (C), Lars Åke Carlsson (C) och Karin Perers (C) föreslår följande i sin
motion:
I avsnittet Bostäder för äldre i Avesta kommuns bostadsförsörjningsprogram för 2015–2020
konstateras att det råder brist på attraktiva bostadsalternativ för äldre. Detta leder till att många
äldre väljer att bo kvar i sina villor, vilket som följd ger en tröghet i flyttkedjorna. Det är viktigt
att kommunen kan möta efterfrågan på attraktiva bostäder för den äldre befolkningen så att de
som vill flytta från småhus kan göra det.
Enligt den enkät som kommunen genomfördes med villaägare (i åldern 60–75 år) svarade över
hälften att de kunde tänka sig en boendekostnad mellan 5 000 och 8 000 kr per månad. En stor
grupp svarade att de ville ha en billigare bostad. Kommentarer visade att man kan tänka sig att bo
i en enklare lägenhet där man själv kan bestämma vilka tilläggskostnader man vill lägga ut för att
få en högre standard till exempel på köksutrustning.
Enligt SCB finns 405 lägenheter i Avesta som faller under kategorin ”Specialbostad för äldre eller
funktionshindrade”. I Avesta kommun är specialbostäder för äldre uppdelade på
trygghetsboende, serviceboende och särskilt boende. Det finns inte något seniorboende. För att
möta det framtida bostadsbehovet och de mål som kommunen har för sin bostadspolitik måste
fler bostäder skapas inom samtliga bostadskategorier för äldre.
Centerpartiet uppfattar idag ekonomiska hinder hos många seniorhushåll och brister i framför allt
kommunens planering för behovet hos det ökande antalet seniorer. Det kommer att behövas allt
fler tillgängliga boendemiljöer samt bättre vård och omsorg. Framtidens seniorer kommer att vara
hänvisade till att själva sköta många dagliga angelägenheter, utanför och inne i bostaden.
Samtidigt är vardagsmiljön inte anpassad till den funktionsförmåga man har i hög ålder. Ofta
finns ett stort behov av att förbättra tillgängligheten bostadens närhet.
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§ 8 (forts)
En övergripande kommunal handlingsplan för främjande av god boendemiljö för äldre skulle
bidra till samverkan mellan kommunens olika ansvarsområden till gagn för kommunens seniorer.
Effekten av en handlingsplan skulle vara att seniorers livsvillkor synliggörs, kommunens inre
vattentäta skott och stuprör övervinns samt att kommunens kostnader för äldreomsorg kan
skjutas upp och därmed hållas i schack.
Centerpartiet föreslår därför att Avesta kommun upprättar en övergripande handlingsplan för
främjande av god boendemiljö för äldre.
Motionen har skickats till omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Avesta kommun har två kommunövergripande styrdokument som berör bostäder och äldre.
Bostadsförsörjningsprogrammet som sträcker sig fram till och med 2020 berör ämnet bostäder
för äldre och från programmet har motionärerna även hämtat en del av sitt underlag till
motionen. Avesta kommun har även ett program för äldre som innehåller flera delar gällande
hur kommunen ska arbeta med befolkningen som är 65 år och äldre. En del av program för
äldre berör utmaningarna på bostadsmarknaden och bristen på tillgängliga bostäder. Det
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras under 2020 och som en del i det
arbetet kommer frågan kring tillgängliga bostäder för äldre att behöva belysas. I program för
äldre finns en plan för att tillgodose behovet av trygghetsbostäder i centrala Avesta samt
Skogsbo och Krylbo/Karlbo. Program för äldre ska revideras 2023 samt vid behov.
Dokumenten fångar upp de delar motionärerna påtalar och arbetet kring tillgängliga bostäder
för äldre är en viktig fråga inför revideringen av framförallt bostadsförsörjningsprogrammet.
I program för äldre finns det särskilda boendet Baldershage med som håller på att byggas och
förväntas stå klart i mars 2020. Baldershage kommer inrymma 36 platser och är byggt för att
matcha även kommande behov inom äldreomsorgen. Utöver Baldershage finns i programmet
även en plan för trygghetsboenden där den första byggnationen är i uppstartsskedet på gamla
badhustomten. Det finns även med i programmet att ett trygghetsboende ska finnas i Skogsbo
senast 2025, vilket finns med i planprogrammet för Månsbo Gärde som ska beslutas av
kommunfullmäktige under hösten. Det finns i program för äldre även med att kommunen ska
tillgodose att det finns ett trygghetsboende i Krylbo senast 2030. I program för äldre finns det
även med att kommunen löpande ska arbeta med att följa bostadsförsörjningsprogrammets
förslag: ”Det är viktigt att kommunen kan möta efterfrågan på attraktiva bostäder för den äldre befolkningen
så att de som vill flytta från småhus kan göra det. För att möta det framtida bostadsbehovet och de mål som
kommunen har för sin bostadspolitik måste fler bostäder skapas inom samtliga bostadskategorier för äldre.”
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§ 8 (forts)
Program för äldre är framtaget kommunövergripande och det finns redan idag goda
samarbetsytor mellan förvaltningarna. Samtliga förvaltningar deltar exempelvis regelbundet på
plansamråd där förvaltningarna får lämna input i ett tidigt skede i planprocesserna. Omsorgen
representeras på plansamråden och tillvaratar bland annat frågor som rör bostäder för äldre och
vikten av tillgängliga bostäder. Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet under 2020
kommer vara kommunövergripande och omsorgsförvaltningen är med i gruppen som arbetar
med revideringen för att säkerställa att boenden för äldre tas med i programmet. En stor
utmaning Avesta kommun har är att attrahera utomstående byggherrar att bygga i Avesta
kommun, Gamla Byn AB har inte möjlighet att bygga allt som behöver byggas för att möta de
kommande behoven, utan en del av de bostäder som behöver komma till behöver uppföras av
utomstående parter. Det bör även tilläggas att när det byggs nyproduktion blir hyrorna betydligt
högre än för de i normalbeståndet och det kommer krävas att de äldre i vissa fall kan tänka sig
en högre bostadskostnad än de har i sin villa idag, då hyran för en nyproducerad lägenhet på ca
73 kvm ligger på 10 500 kr enligt SCB.
Avslutningsvis är bostäder som byggs idag och i framtiden byggda med en hög
tillgänglighetsstandard, då lagstiftningen idag är mycket hårdare kring tillgänglighetskraven på
nyproduktion. Det är exempelvis obligatoriskt med hiss om bostadshus har fler än tre våningar
och det finns även regler kring annan tillgänglighet i badrum och övriga utrymmen.
Sammanfattningsvis finns inget behov av en särskild plan för boende för äldre då dessa behov
tillgodoses i befintliga planer och program.
Utifrån detta föreslår omsorgsstyrelsen att motionen ska anses som besvarad samt att
representanter för kommunens pensionärsorganisationer ska engageras vid revideringen av
bostadsförsörjningsprogrammet som ska ske under 2020. Kommunstyrelsen instämmer i
omsorgsstyrelsens förslag.
Beredning
- Motion om en övergripande kommunal bostadsplan för äldre 13 juni 2019.
- Kommunfullmäktige 17 juni 2019, § 96.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2019, § 103.
- Omsorgsstyrelsen 19 november 2019, § 149.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 19.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 12.
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§ 8 (forts)
Vid fullmäktiges beredning yrkar Lars-Åke Carlsson (C), med instämmande av Susanne Berger
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad.
- Representanter för kommunens pensionärsorganisationer engageras vid revideringen av
bostadsförsörjningsprogrammet som ska ske under 2020.
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§9

Bo Brännströms (L) motion om att ideella
föreningar får avropa kommunens
klottersanering

Dnr. KK 2019-000118 913
Bo Brännström (L) anför följande i sin motion:
”Kampen mot vandalisering i form av klotter förs med viss framgång i kommunen. Vissa ytor
är det besvärligare att sanera, till exempel tegel. Professionella fastighetsägare har kontrakt
med saneringsfirmor, men den del lokaler ägs av föreningar med begränsad kassa. Vid PROlokalen i Krylbo finns en svårtvättad vägg. Träväggarna på huset kan föreningen hantera men
inte teglet. Klottret blir kvar och lockar till mer klotter.”
Brännström föreslår att ideella föreningar med egna fastigheter får avropa kommunens
sanering mot ett rabatterat pris eller till självkostnadspris.
Motionen har skickats till kommunkansliet/teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Avesta kommun utför inte klottersanering i egen regi på tegelytor och liknande ytor. Tjänsten
upphandlas på den privata marknaden. Tjänsten kan därmed inte erbjudas ideella föreningar
som Bo Brännström föreslår.
Därmed anser teknisk service att motionen är besvarad. Kommunstyrelsen föreslår dock att
motionen ska avstyrkas.
Beredning
- Bo Brännströms motion 28 februari 2019.
- Kommunfullmäktige 29 april 2019, § 52.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2019, § 74.
- Tjänsteskrivelse från teknisk service 8 januari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 20.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 13.
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§ 9 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.
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§ 10

Stipendium för ökad inkludering och tolerans

Dnr. KK 2020-000001 629
Med grund i en motion lämnad av Pia Aronsson (V) och Erika Bengtsson (V) gav
kommunfullmäktige den 17 juni 2019 i uppdrag till kommunkansliet att utreda utformning,
ansvar och utdelning av ett eventuellt stipendium i ”Rör inte min kompis”-anda. Stipendiet
ska enligt motionen tilldelas en person, ideell organisation eller institution som arbetar för att
öka toleransen och skapa ömsesidig förståelse för människors olika kulturella bakgrunder.
Motionens förslag är att stipendiet delas ut årligen i samband med firandet av FN-dagen.
I kommunkansliets yttrande den 12 april 2019 konstaterades att förekomsten av rasism ökat i
kommunens skolor de senaste åren, något som går emot Avesta kommuns vision om att vara
en trygg, jämlik och jämställd kommun, och att ett stipendium likt det föreslagna skulle kunna
vara ett sätt att lyfta goda exempel.
Från en av utredarna på kommunkansliet har det kommit en tjänsteskrivelse i ärendet.
Utredaren föreslår att stipendiet införs från och med år 2020 och att det delas ut årligen i
samband med FN-dagen den 24 oktober för särskilt uppmärksammade insatser som på ett
inspirerande sätt bidrar till ett öppnare Avesta. Stipendiet ska delas ut till en eller flera
personer som är bosatta eller verksamma i kommunen eller har en annan särskild anknytning
till kommunen. Det kan även tilldelas juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i
kommunen. Ansvaret för att ta emot nomineringar, utse vinnare samt dela ut stipendiet
föreslås ligga hos ungdomsrådet. Den främsta målgruppen för mottagare av stipendiet bör
vara unga personer för att inspirera och uppmuntra yngre invånare till att arbeta mot rasism
och exkludering.
För att finansiera stipendiet föreslår utredaren att ungdomsrådet avsätter 5000 kronor per år
ur sina tilldelade medel, till att börja med i tre år för att se hur stort intresset är för stipendiet.
Precis som ungdomsrådet föreslår utredaren att namnet ”Rör inte min kompis” ska ersättas.
Ungdomsrådet ger flera bra förslag på namn för stipendiet i sitt yttrande den 5 mars 2019 och
utredaren anser att då ungdomsrådet föreslås administrera stipendiet får det även i uppdrag att
namnge det.
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§ 10 (forts)
Gällande nomineringsprocess föreslår utredaren att Avestas invånare involveras på så sätt att
ungdomsrådet utlyser stipendiet i lämpliga kanaler och sedan bedömer inkomna förslag enligt
följande kriterier:
•
•
•

Insatsen har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare inom området.
Personen eller föreningen/organisationen har ett engagemang och är en god förebild
inom området.
Personen eller föreningen/organisationen bidrar till inspiration och utveckling av insatser
inom området

Ungdomsrådet äger rätten att utse stipendiat som inte nominerats via ovan beskrivna metod
om ungdomsrådet anser att det är en lämpligare mottagare. Om ungdomsrådet inte får in
förslag och inte heller har något eget förslag kan ungdomsrådet avstå från att dela ut stipendiet
det året.
Utifrån detta föreslår utredaren att kommunfullmäktige instiftar ett ännu ej namngivet
stipendium för ökad inkludering och tolerans samt ger ungdomsrådet i uppdrag att namnge
och administrera stipendiet. Stipendiet finansieras inom avsatta medel för ungdomsrådet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige ska instifta ett ännu ej namngivet
stipendium, att ungdomsrådet uppdras att namnge och administrera stipendiet och att
finansiering ska ske ur goodwill-kontot.
Beredning
- Kommunfullmäktige 17 juni 2019, § 86.
- Tjänsteskrivelse från utredaren 2 januari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 21.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 14.
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Per-Ola Ahlström (SD) att ärendet ska
återremitteras för tydliggörande av kriterierna för stipendiet.
Pia Aronsson (V), med instämmande av Gunilla Berglund (C), Lars Isacsson (S) och Ulf Berg
(M) yrkar att ärendet ska avgöras idag, vilket innebär bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Ahlströms förslag om återremiss.
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§ 10 (forts)
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag. Därefter beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige instiftar ett ännu ej namngivet stipendium för ökad inkludering och
tolerans.
- Ungdomsrådet uppdras att namnge och administrera stipendiet.
- Stipendiet finansieras med 5 000 kronor årligen från goodwill-kontot.
Per-Ola Ahlström (SD), Margareta Lindgren (SD), Christer Karlsson (SD), Anita Vytlacil
(SD), Göte Lindgren (SD) och Tomi Sandvik (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Per-Ola Ahlströms förslag om återremiss.
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§ 11

Plan för Arbete och Sysselsättning i Avesta
kommun (Arbetsmarknadsplan)

Dnr. KK 2019-000162 001
Kommunfullmäktige tog den 17 juni 2019 beslut om Arbetsmarknadsenhetens placering i
Avesta kommuns organisation. Beslutet var:
- Arbetsmarknadsenheten överförs till omsorgsförvaltningen 2020-01-01.
- Kommunkansliet tillsammans med omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen får i
uppdrag att utreda var i Avesta kommuns organisation följande verksamheter ska vara
placerade: +67, Samverkansteamet, KAA, sommarjobb och Framtidsjobb Avesta.
- Utredningen ska vara klar till revideringen av Mål och Budget 2020–2022.
- I utredningsuppdraget ingår även i vilka lokaler Arbetsmarknadsenheten ska vara belägen.
- Samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och Tillväxt Avesta, Vuxenutbildningen och
Samverkansteamet ska utvecklas och säkerställas.
- Kommunkansliet uppdras att ta fram en ny arbetsmarknadsplan för 2020–2022 senast till
kommunstyrelsens möte i februari 2020.
Kommunfullmäktige beslutade senare den 16 december 2019:
- Budgetmedel om sammanlagt 6 295 tkr överflyttas från bildningsstyrelsen till
omsorgsstyrelsen 2020-01-01.
- Följande enheter överförs:
”AME” service + anställningar med stöd
Administration med biträdande chef +praktiksamordnare
Framtidsjobb Avesta 2019, 2020 och Feriearbete
Totalt 6 295 tkr.
- Personal överförs med 3 (tre) tillsvidareanställda och en visstidsanställd.
- Budgetmedel med 400 tkr kvarstår i bildningsstyrelsens budget till handläggartjänst KAA
(Kommunala Aktivitetsansvaret).
- Ekonomichef/kommunstyrelsens controller ges i uppdrag att verkställa överflyttning av
medel år 2020.
Från en av utredarna på kommunkansliet har det nu kommit en tjänsteskrivelse med förslag
gällande Plan för Arbete och Sysselsättning i Avesta kommun (Arbetsmarknadsplan).
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§ 11 (forts)
Förslaget till Plan för Arbete & Sysselsättning utgör grund för uppföljning och utveckling av
arbetet med insatser för arbete, utbildning och sysselsättning. Kommunstyrelsen fortsätter att
fungera som arbetslöshetsnämnd (lag om arbetslöshetsnämnd 1944:475.) Rapport om enheten
Arbetet och Sysselsättnings arbete och resultat lämnas till kommunstyrelsen fyra gånger per år.
Viktiga samarbetspartners i kommunkoncernen är vuxenutbildningen och
integrationsenheten, Tillväxt Avesta, teknisk service och integrationsstrategen vilka också
ingår i plan för Arbete & Sysselsättning med rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen.
Planen bör revideras vid årsskiftet 2020–2021 då planen är gjord med hänsynstagande till att
omsorgsförvaltningen från januari 2020 börjar bygga en ny organisation omkring arbetet och
sysselsättning.
Kommunstyrelsen föreslår att planen ska antas och revideras vid årsskiftet 2020/2021.
Beredning
- Kommunfullmäktige 17 juni 2019, § 93.
- Tjänsteskrivelse från utredaren med förslag till Plan för Arbete & Sysselsättning i Avesta
kommun 3 januari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 22.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 15.
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Susanne Berger (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Plan-för Arbete & Sysselsättning i Avesta kommun 2020, daterad 7 januari 2020 godkänns.
- Revidering av Plan för Arbete & Sysselsättning i Avesta kommun görs vid årsskiftet
2020/2021.
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§ 12

Kommunrevisionen informerar

Kommunrevisionens ordförande Mats Myrén anför följande:
I dag skall granskningsrapporterna avseende Hantering vid avslut av anställningar och
Handläggning av arbetsmiljöärenden handläggas i kommunfullmäktige.
Vi är då framme vid det tredje steget i hur revisionsrapporterna ska behandlas i fullmäktige.
"När svaret kommer från de som granskats tas rapporten upp igen i fullmäktige. Nu sker
föredragning och eventuell debatt".
Ett motiv för att vi gör så är att vi tror oss därigenom göra det lättare för er, fullmäktiges
ledamöter, att bedöma om nämnd och styrelser utfört sitt arbete så att de kan beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunrevisionen diskuterade i tisdags det svar som avlämnats med anledning av rapporten om
Handläggning av arbetsmiljöärenden.
Och, Lars Isacson och övriga ledamöter av kommunstyrelsen, vi konstaterade att ni,
kommunstyrelsen, ser mycket allvarligt på de många brister som påpekats i denna rapport och att
ni redovisar ett flertal skarpa åtgärder för att rätta till missförhållandena.
Det är bra, och förvisso nödvändigt, för att den här församlingens, fullmäktiges ledamöter, ska ge
er godkänt.
Godkänt för att ha agerat så att fullmäktiges övergripande mål i perspektivet Medarbetare
uppnås:
Nämligen att Avesta kommun ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare som erbjuder ett
hållbart och jämställt arbetsliv, att en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö präglar våra
verksamheter och att medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet är en självklarhet.
Och till slut ett ord på vägen till kommunstyrelsen, viktigt att ni nu ser till att det blir. Som man
säger, ”verksta” av era beslut!

___
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§ 13

Svar på revisionsrapport om Granskning av
hantering vid avslut av anställningar

Dnr. KK 2019-000289 007
Avesta kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hanteringen vid avslut av
anställningar. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har en tillfredsställande
styrning och kontroll vid avslut av anställningar.
Revisionsrapporten redovisades på fullmäktiges möte den 28 oktober 2019. Fullmäktige
beslutade då att skicka rapporten till kommunstyrelsen för yttrande.
I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer:
- Ta fram dokumenterade rutiner för uppsägningar av personliga skäl samt avsked från
arbetsgivarens sida.
- Säkerställa den interna kontrollen vid avslut av anställningar på grund av personliga skäl
samt vid avsked genom att följa upp om rutinerna efterlevts i dessa ärenden.
- Säkerställa kontrollen att chefer genomgår grundutbildning i arbetsgivarfrågor.
- Kommunens förtroendevalda revisorer har i samband med genomförandet av
granskningen särskilt uppmärksammat att personalenheten inte avger relevanta svar på
frågeställningar som ställts samt att svaren inte inkommer till granskaren inom den tid
som begärts. Revisorerna anser detta vara anmärkningsvärt och begär därför
kommunstyrelsens yttrande även avseende detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat revisionsrapporten till personalenheten för
yttrande.
Till arbetsutskottets sammanträde den 20 januari 2020 inkom ett förslag till yttrande.
Arbetsutskottet beslutade då att uppdra till personalchefen att förtydliga remissyttrandet på
några punkter inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Ett nytt reviderat yttrande
inkom till kommunstyrelsens möte den 3 februari 2020. Kommunstyrelsen beslutade att anta
yttrandet med redaktionella ändringar.
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Personalenhetens reviderade yttrande med redaktionella ändringar, tillika
kommunstyrelsens förslag till yttrande
I utredningen anser revisionen att fullmäktige ska begäran in yttrande över revisionsrapporten
kring följande punkter:
Ta fram dokumenterade rutiner för uppsägnings av personliga skäl och avsked från
arbetsgivarens sida.
Rutiner finns för hur hantering av uppsägningar eller avsked ska ske från arbetsgivarens sida.
Det anges i gällande arbetsrättslagstiftning och i gällande centrala kollektivavtal samt
samverkansavtalet inom Avesta kommun. Denna information kan varje chef läsa på intranätet,
Visentnät, under Chefguiden. I och med att Visentnät och Chefsguiden byggs upp och
etableras är meningen att chefer och medarbetare där ska kunna hämta aktuell information
och därmed bygga upp sin kompetens. Det är även här som senaste och gällande policy,
program, regler och rutiner ska finnas.
Vid avskedande finns mallar för underrättelse, för varsel samt dokument för avskedande.
Vid uppsägning pga. personliga skäl finns mallar för underrättelse, för varsel samt dokument
för uppsägning pga. personliga skäl.
I dessa mallar anges vad som ska skrivas, vilka tidsaspekter som gäller, vilka lagrum som
föreligger, vilka som ska ta del av handlingarna samt vilka som ska underteckna handlingarna.
Chefer får tillgång till mallarna efter kontakt med HR-konsult vid personalenheten, detta
utifrån att hanteringen ska ske på samma vis inom hela organisationen.
Det genomförs arbetsrättsutbildningar, med tillhörande utbildningsmaterial, där tydliga
instruktioner finns med under vilka förutsättningar uppsägningar och avsked kan ske samt vad
som ska iakttas utifrån formaliaregler.
Det som dock revisionen belyser är att detta måste vara känt inom Avesta kommun och här
kommer personalenheten att förtydliga detta på intranätet Visentnät under Chefsguiden och
under Kommunikationsplats för chefer samt att det lyfts på chefsträffar inom respektive
förvaltning.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Personalenheten
Revisionen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 29

2020-02-17

Kommunfullmäktige

§ 13 (forts)
Viktigt att komma ihåg är att vid varje organisationsändring involveras personalenheten på ett
tidigt stadium för att säkerställa att de arbetsrättsliga processerna blir rätt från början. Denna
process diskuteras inom ramen för respektive förvaltnings ledningsgrupp, där HR-konsulterna
finns representerade.
Interna kontrollen vid uppsägning av personliga skäl samt vid avsked och att rutinerna
efterföljs
I de sammanhang där uppsägningar eller avsked blir gällande ska personalenheten konsulteras
och berörd facklig organisation vara informerad. Blanketter och mallar för att varsla och
underrätta medarbetare och facklig organisation finns framtaget.
Enligt delegationsordningen anges vilka som ska konsulteras och vilka som har beslutsmandat
beroende på digniteten av ärendet.
I det fall oenighet uppkommer mellan den fackliga organisationen och förvaltningen huruvida
en uppsägning eller ett avsked är tillåtet, så äger personalchefen rätt att slutligt döma av
ärendet utifrån arbetsrättsliga synpunkter Detta är en kontrollfunktion för att säkerställa och
förebygga att sådana beslut inte fattas av förvaltningarna på ett felaktigt sätt.
Säkerställa att chefer genomgår grundutbildning i arbetsgivarfrågor
Nyanställda chefer ska inom 1,5 år från anställningsdatumet genomgå de utbildningar som
anges i Ledarplattformen.
Personalenheten har under 2019 infört en kompetensmodul inom WinLas som ger möjlighet
till snabbare och effektivare uppföljningar vilka som har genomgått utbildningar.
Respektive chef anmäler sig via intranätet till aktuell utbildning. HR-konsult anger i systemet
vilka som har deltagit per kurs och kurstillfälle. Personalenheten tar fram sammanställning
över vilka som har deltagit per utbildning. Chefens chef tar upp i det årliga
medarbetarsamtalet vilka utbildningar som aktuell chef har genomgått och vilka som ligger på
agendan inför nästa år utifrån behov och önskemål.
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Relevanta svar och inte inkommit i tid
De svar som avges från personalenheten ska anses som relevanta och mottagarna ska förstå
svaren. Är det så att mottagarna inte förstår svaren eller att frågeställningen varit otydlig finns
möjligheter till att ställa kompletterande frågor.
Svaren ska självfallet inkomma i avsedd tid eller att frågeställaren får besked när svaret kan ges.
Beredning
- Revisionsrapport från kommunrevisionen och KPMG 18 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 163.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 163.
- Yttrande från personalchefen den 9 januari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 23.
- Reviderat yttrande från personalchefen 22 januari 2020.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 16.
Kommunfullmäktiges beslut
- Yttrandet över revisionsrapporten ”Granskning av hantering vid avslut av anställningar”
godkänns.
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§ 14

Svar på revisionsrapport om Granskning av
handläggning av arbetsmiljöärenden

Dnr. KK 2019-000290 007
Avesta kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska om handläggningen av de
två arbetsmiljöärendena inom plan- och byggenheten handlagt korrekt i enlighet med lag och
kommunens egna styrdokument.
Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande från kommunstyrelsen till
fullmäktiges sammanträde den 17 februari 2020.
I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer:
- Säkerställa att styrdokument avseende kommunens arbetsmiljöarbete är känt i
kommunens samtliga verksamheter.
- Säkerställa att uppföljningar görs avseende efterlevnad av kommunens styrdokument
som är av betydelse för hanteringen av arbetsmiljöärenden.
- Säkerställa att förtroendet återupprättas mellan personalenhet och kommunens samtliga
verksamheter.
Revisionen vill också särskilt påpeka vikten av att kommunstyrelsen säkerställer att:
- Kommunens personalenhet i alla delar uppfyller de krav som ställs i lag och
styrdokument. samt att personalenhet i övrigt uppfyller sitt uppdrag på det sätt som
kommunen beslutat.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 att skicka rapporten till kommunstyrelsen
för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat rapporten vidare till
kommunsekreteraren för yttrande. Kommunsekreteraren har utifrån arbetsutskottets
diskussion den 20 januari 2020 inkommit med ett yttrande.
Kommunsekreterarens yttrande tillika kommunstyrelsens förslag till yttrande
Personalenheten är en del av kommunstyrelsens förvaltning kommunkansliet.
Kommunkansliet består, förutom av personalenheten, av ekonomienheten, tillväxt Avesta,
teknisk service och sekretariatet.
Personalenheten är bemannad med åtta HR-konsulter och en personalchef. Personalchefen är
ytterst ansvarig för de arbetsuppgifter som sker inom personalenheten och inom ramen för
det mandat och uppdrag som har fördelats från kommundirektören.
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Säkerställa att styrdokument avseende kommunens arbetsmiljöarbete är känt i kommunens
samtliga verksamheter
De styrdokument som avser kommunens arbetsmiljöarbete är:
• Arbetsmiljöpolicy, antagen av fullmäktige den 21 mars 2016, gäller 2019–2021.
• Personalpolitiskt program, antaget av fullmäktige den 18 februari 2019, gäller 2019–2022.
• Riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier,
antagna av fullmäktige 16 december 2019, gäller tills vidare.
Dessa styrdokument återfinns på kommunens intranät.
I gällande samverkansavtal återfinns följande skrivning gällande arbetsplatsträffens innehåll
och dagordning:
”Arbetsplatsträffen ska belysa enhetens löpande arbete avseende arbetsinnehåll och
arbetsorganisation, personalplanering och kompetensbehov, måldiskussioner och uppföljning
av verksamhet, ekonomi- och budgetfrågor/planering, utvecklings- och avvecklingsfrågor,
företagshälsovård samt ges möjlighet till facklig information. Det är viktigt att på
arbetsplatsträffarna diskutera vilka åtgärder som vidtas med anledning av arbetsskade- och
tillbudsanmälningarna, i syfte att förebygga dem.
Arbetsplatsträffen har en fast dagordning som kan fyllas på med underliggande rubriker.
Huvudpunkterna är:
• Utvecklingsfrågor och omvärldsorientering
• Verksamhetsutveckling/måluppfyllelse
• Arbetsmiljö. Hur mår vi på arbetet? Vad kan vi göra för att utveckla vår verksamhet till att
bli ännu bättre (fokus på sådant som vi kan påverka). Finns arbetsmiljöiakttagelser som
behöver rapporteras?
• Arbetsskador och tillbudsanmälningar. Hur ser de ut? Vilka åtgärder är aktuella utifrån
anledningarna?
• Rapportering av sjukfrånvaroutvecklingen, övertid och mertid samt tillhörande slutsatser
• Att delge kompetensutveckling, lärdomar i arbetet, Har någon varit på utbildning? Vad kan
denne delge och lära övriga medarbetare?
• Enhetens ekonomi. Hur ligger vi till? Prognos och ev. åtgärder?
• Information från resultatenheternas samverkan/förvaltningssamverkan
• Information från fackliga företrädare
• Bemanningssituationen
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• Bemötande
• Uppföljning av fattade beslut
• Övriga frågor
• Nästa möte och ev. tema för nästa möte”
Som framgår återfinns relevanta styrdokument på intranätet och begreppet ”arbetsmiljö” har
en självklar plats på arbetsplatsträffarna vilket torde innebära att kommunens
arbetsmiljöarbete är känt i kommunens samtliga verksamheter.
Säkerställa att uppföljningar görs avseende efterlevnad av kommunens styrdokument som är
av betydelse för hanteringen av arbetsmiljöärenden
Som tidigare nämnts är det främst dessa dokument som är av betydelse för kommunens
arbetsmiljöarbete:
• Arbetsmiljöpolicy, antagen av fullmäktige den 21 mars 2016, gäller 2019–2021.
• Personalpolitiskt program, antaget av fullmäktige den 18 februari 2019, gäller 2019–2022.
• Riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier,
antagna av fullmäktige 16 december 2019, gäller tills vidare.
Arbetsmiljöpolicyn visar viljeinriktningen när det gäller Avesta kommuns arbetsmiljöarbete.
En kort beskrivning görs av vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att vara en
attraktiv och hållbar arbetsgivare som främjar hälsa, förebygger ohälsa och olycksfall samt har
en effektiv rehabiliteringsprocess. Policyn verkar utifrån föreskriften Systematiskt
arbetsmiljöarbete och trycker särskilt på samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.
I det personalpolitiska programmet fastslås följande fem mål:
1. På enhets-, förvaltnings-, bolagsnivå samt kommunövergripande nivå ska det finnas mål
gällande medarbetarundersökning samt mål gällande sjukfrånvaro
2. Samtliga medarbetare och chefer ska ha ett medarbetarsamtal per år och bör ha flera
bokade avstämningssamtal under året.
3. Samtliga medarbetare och chefer ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan samt
erbjudas kompetensutveckling.
4. På förvaltnings-, bolagsnivå samt kommunövergripande nivå ska det finnas kompetensförsörjningsplan.
5. Avesta kommun utvärderar och utvecklar årligen innehållet i medarbetarplattformen och i
ledarplattformen.
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Riktlinjerna för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
redogör för hur arbetsgivaren ska agera förebyggande, identifiera risker samt när anmälan
skett. Det nämns att uppföljning är en viktig del i processen. Om det vid uppföljningen visar
att ett visst beteende inte har upphört ska nya åtgärder omedelbart vidtas och följas upp.
Samtliga nämnda dokument, förutom Arbetsmiljöpolicyn, är på en detaljnivå som gör att de
kan följas upp. Uppföljning sker på flera olika sätt, t.ex. via
• medarbetarundersökningen LedMed som genomförs regelbundet inom kommunen,
• rapporter om sjukfrånvaron till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens personalutskott,
• medarbetarsamtalen.
Vid kommande medarbetarundersökningar kan dessutom fördjupade frågor ställas utifrån
dokumenten. Personalchefen bör även årligen redovisa för kommunstyrelsen hur dokumenten
följs.
Säkerställa att förtroendet återupprättas mellan personalenhet och kommunens samtliga
verksamheter
Revisionsrapporten skriver att det finns ett ”kraftigt bristande förtroende för personalenheten,
men framför allt för personalchefen.” Det grundas på intervjuer med företrädare för
förvaltningar och fackliga företrädare.
Förtroendet för personalenheten återupprättas bäst genom att beslutade rutiner för hantering
av arbetsmiljöärenden samt andra relevanta styrdokument följs. Det handlar dock inte endast
om att följa rutiner utan det måste även finnas en tydlig insikt om vikten av ett ändrat
förhållningssätt för att återupprätta det bristande förtroendet.
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Säkerställa att kommunens personalenhet i alla delar uppfyller de krav som ställs i lag och
styrdokument samt i övrigt uppfyller sitt uppdrag på det sätt som kommunen beslutat
Av revisionsrapporten framgår att personalenheten bland annat inte har följt rutinerna för
utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling samt gällande
dokumenthanteringsplan.
Revisionsrapporten tar upp även upp personalchefens bristande återkoppling och obesvarade
mail vilket strider mot kommunens riktlinjer för e-posthantering.
Kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på bristerna som påpekas i rapporten.
Beslut har fattats i koncernledningsgruppen om att företagshälsovården i fortsättningen ska
genomföra utredningar om kränkande särbehandlingar. Anledningen till det är att
personalenheten har tillämpat en metod för att utreda kränkningsärenden som inte har
beslutats i koncernledningsgruppen eller processats i den centrala samverkansgruppen. Rutiner
behöver tas fram för vilken roll personalenheten ska ha i det sammanhanget.
Beredning
- Revisionsrapport från kommunrevisionen och KPMG den 18 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 164.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 164.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 24.
- Yttrande från kommunsekreteraren 20 januari 2020.
- Kommunstyrelsen 3 februari 2020, § 17.
Roy Uppgård (KD) gör ett medskick till kommunstyrelsen om redovisning av
medarbetarindex, hållbart medarbetarengagemang, personalomsättning och sjukfrånvaro.
Ulf Berg (M), med instämmande av Gunilla Berglund (C), Lars Isacsson (S) och Pia Aronsson
(V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Yttrandet över revisionsrapporten ”Granskning av handläggning av arbetsmiljöärenden”
godkänns.
___
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§ 15

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 17 februari 2020, § 1.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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§ 16

Val av ledamot i bildningsstyrelsen och
språktolknämnden Dalarna samt ersättare i
kommunstyrelsen och Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund efter Henrik Väyrynen
(S)

Dnr. KK 2019-000358 102
Henrik Väyrynen (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i bildningsstyrelsen och
språktolknämnden Dalarna samt ersättare i kommunstyrelsen och Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund.
Beredning
- Avsägelse från Henrik Väyrynen 30 december 2019.
- Kommunfullmäktiges valberedning 17 februari 2020, § 2.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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Val av ledamot i omsorgsstyrelsen efter Sara
Persson (C)

Dnr. KK 2020-000023 102
Sara Persson (C) har avsagt sig sin plats som ledamot i omsorgsstyrelsen.
Valberedningen har lagt förslag.
Beredning
- Sara Perssons (C) avsägelse 20 januari 2020.
- Kommunfullmäktiges valberedning 17 februari 2020, § 3.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kerstin Kalin (C) väljs till ny ordinarie ledamot i omsorgsstyrelsen för mandatperioden
2019–2022.
- Jan-Olof Källström (C) väljs till ersättare i omsorgsstyrelsen för mandatperioden 2019–
2022.
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Sida 39

Remiss – Paulina Wennerlunds
medborgarförslag om användande av pyroteknik

Dnr. KK 2020-000012 912
Paulina Wennerlund har lämnat ett medborgarförslag angående användande av pyroteknik i
Avesta kommun.
Hon föreslår i första hand ett totalförbud både mot användning och försäljning av pyroteknik.
Ordnade sällskap som sökt tillstånd kan få ha fyrverkerier på utsatt ställe på de tider som idag
är bestämda med ändring att tiden för fyrverkerier på nyårsafton inskränks till mellan 23:50 på
nyårsafton och 01:00 på nyårsdagen.
I andra hand föreslår hon en inskränkning av tillåtna tider för pyroteknik gällande nyårsafton
23:50 till 01:00 på nyårsdagen. Detta motiveras med att det är tolvslaget som man vill ”fira”
och då är användningen av pyroteknik på andra tider att anse som okynnessmällande.
Beredning
- Paulina Wennerlunds medborgarförslag 13 januari 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 19

Karin Perers (C), Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke
Carlssons (C) och Annika Johanssons (C)
motion om förnyelse av offentliga miljöer i Fors

Dnr. KK 2020-000042 913
Centerpartiet anför följande i sin motion:
Fors är ett betydelsefullt centrum i Avesta kommun. Länge har den offentliga gatu- och
torgmiljön i Fors varit under diskussion. Gång på gång har människor, som ser Fors som sitt
centrum, gemensamt skärskådat den lokala miljön, iakttagit brister och format förslag om
förnyelse av form och funktion. Två gånger har kommunfullmäktige fattat positiva, offensiva
beslut, båda gångerna på initiativ av oss i Centerpartiet.
2011
Att Avesta kommun tar initiativ till en samlad centrumplanering för ett förnyat Fors.
2015
Att Avesta kommun högt prioriterar arbetet med förnyelsen av den fysiska miljön i Fors
centrum.
Tio år har gått sedan vi lämnade första motionen/medborgarförslaget, som
kommunfullmäktige enhälligt biföll 2011. Trots påminnelse genom nytt
kommunfullmäktigebeslut 2015, är kommunen totalt initiativlös. Det är en häpnadsväckande
hantering såväl av kommuninvånares engagemang som av demokratiskt fattade beslut. Om
hindret är att kommunen själv äger så lite mark i Fors, kan det övervinnas genom inköp av
mark eller genom samverkan med andra markägare. Förnyelsen av Fors centrum kan inte
vänta längre.
Många års dialog om den fysiska utformningen av Fors centrum blev 2013 konkret när
forsbor vandrade ut och iakttog, analyserade och värderade miljöer under ledning av
landskapsarkitekter. Med sin yrkeserfarenhet som grund sammanfattade landskapsarkitekterna
forsbornas tankar om Fors centrum i bilder och ritning som fick stort positivt gensvar. Vacker
torgbildning med social funktion, säkrare trafikmiljöer, lättillgänglig och snyggt utformad
återvinningsstation, genomtänkta busshållplatser med väderskydd, minipark mellan
Kokillvägen och Icahallen, tydlighet i vägskälet till Missionskyrkan och Folkets Hus blev några
gemensamma slutsatser. Ytterligare dialog behövs för att i detalj kunna avgöra exakt var de
olika funktionerna ska placeras på de ytor som står till buds. Utmärkt underlag finns i
redovisningen från granskningen och idésamtalen som genomfördes med Fors IK som värd.
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§ 19 (forts)
Sedan den väl förankrades och inspirerande rapporten sammanställdes, har kioskbyggnaden
rivits och resterna av bensinstationen avlägsnats. Positiva initiativ för att omvandla de
sanerade miljöerna lyser dock med sin frånvaro.
Nu är hög tid att Avesta kommun tar ledningen för att tillskapa ett vackert, funktionellt och
tryggt centrum i Fors.
Centerpartiet föreslår därför att Avesta kommun genom markinköp eller genom samverkan
med andra markägare inleder förnyelsen av offentliga miljöer i Fors.
Beredning
- Centerpartiets motion 9 februari 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 20

Interpellation om könsstympning till
bildningsstyrelsens ordförande från Katarina
Andersson (M)

Dnr. KK 2020-000048 914
Katarina Andersson (M) ställer följande interpellation till bildningsstyrelsens ordförande
Mikael Westberg (S):
Den 6 februari infaller sedan 2003 den internationella dagen mot könsstympning.
Könsstympning är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter. Enligt socialstyrelsen fanns
38 000 könsstympade kvinnor i Sverige år 2012, varav hälften under 18 år. Ytterligare 19 000
uppskattades då vara i farozonen.
I juni 2018 tog regeringen beslut (11:15) om handlingsplan mot könsstympning, och många
myndigheter fick ett antal uppdrag.
Hur Avesta kommun arbetar med frågan:
- Har verksamheter som förskolor och skolor fått riktlinjer och information?
- Finns det handlingsplaner?
- Hur många kommunbor är drabbade?
- Får vi statsbidrag i detta syfte?
- Får vi stöd av Länsstyrelsen?
Vi vet att det efter varje lov saknas flickor i klassen och att det kan finnas samband mellan
utlandsresor och könsstympning och undrar därför också hur många flickor som i dagsläget är
saknade i grundskoleklasserna i Avesta kommun?
Mikael Westberg (S) besvarar interpellationen:
UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för
någon form av könsstympning.
Det här är så klart en viktig fråga som tas med största allvar i Avesta Kommun.
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- Har verksamheter som förskolor och skolor fått riktlinjer och information?
Ja, alla skolledare har tagit del av information och handlingsplan. Dokumentet ligger ute i
pingpong för grundskola och gymnasieskola. Samordnad skolsköterska har varit och informerat i
rektorsgruppen i grundskolan och förskolans rektorer kring detta ämne. Skolsköterskorna tar upp
detta i sina hälsosamtal och vid behov, det är ett ämne som ständigt diskuteras i
skolsköterskegruppen i olika sammanhang.
-

Finns det handlingsplaner?

Ja, vi har en handlingsplan. ”Rutiner för hedersförtryck och könsstympning” Den är utarbetad av
en arbetsgrupp från skolan i samarbete med socialtjänsten och handlar mycket om förebyggande
arbete.
- Hur många kommunbor är drabbade?
Som det är idag har vi inga som vi vet om. Men det är ett stort mörkertal i den här frågan i hela
landet. Det har funnits misstankar och som då skickats omedelbart till socialtjänsten.
-

Får vi statsbidrag i detta syfte?

Nej, finns inga att söka.
- Får vi stöd av Länsstyrelsen?
Stödet som man får från Länstyrelsen är i form av underlag på deras hemsida.
- Vi vet att det efter varje lov saknas flickor i klassen och att det kan finnas samband
mellan utlandsresor och könsstympning och undrar därför också hur många flickor som
i dagsläget är saknade i grundskoleklasserna i Avesta kommun?
Vi har efterfrågat detta tidigare och ingen skola hade någon elev som inte kommit tillbaka efter
loven under 2019. Elevhälsan är aktiv och diskuterar detta med skolledningen för att fånga upp
eventuella elever som inte kommit hem efter lovet eller att det finns en misstanke om att de
lämnar Sverige mot deras vilja. Elevhälsan har varit till skolor för att informera och utbilda lärare
hur man kan se tecken på att det kan hända eller har hänt.
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När det redan har hänt i t.ex. hemlandet och flickorna finns i vår kommun och det är känt av
elevhälsan så handlar det om att se till att inga komplikationer sker. Och här jobbar bildning och
socialtjänst i samverkan.
___
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§ 21

Interpellation om pandemi till
kommunstyrelsens ordförande från Per-Ola
Ahlström (SD)

Dnr. KK 2020-000057 914
Per-Ola Ahlström (SD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars
Isacsson (S):
Vi ser i dagarna en pandemi som går över världen och som idag påverkar Avestas invånare på
flera sätt såsom att anställda i större företag fått flygförbud och som ombeds till webmöten, men
även enskilda som avbokar resor.
Vi vill därför fråga Lars Isaksson:
- Hur ser Avestas beredskap ut, tas det redan nu några försiktighetsåtgärder i beaktande och
vilka åtgärder kan Avesta kommun vidta vid ett eventuellt pandemiutbrott i Avesta
Kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) för
besvarande vid nästkommande fullmäktigemöte.

___
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§ 22

Sida 46

Redovisning av och beslut om det kommunala
partistödet

Dnr. KK 2019-000337 104
Reglerna för partistöd är i korthet följande:
Det lokala partistödet i Avesta kommun ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige och som är juridiska personer. Partistöd får också ges till ett parti som har upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter det att representationen upphörde.
Det lokala partistödet för Avesta består av
- Grundstöd, som uppgår till 30% av prisbasbeloppet per parti/år (för år 2020 14 190:-)
samt
- Mandatstöd, som uppgår till 60% av prisbasbeloppet per mandat/år (för år 2020 28 380:-)
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använt.
Fullmäktige fattar årligen i februari beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får
besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter redovisning till fullmäktige.
Redovisningen ska avses perioden januari till december.
Kommunkansliet har begärt in redovisning av hur det kommunala partistödet har använts
under år 2019. Samtliga partier har inkommit med skriftliga redovisningar samt
granskningsintyg. Redovisningen överlämnas härmed till fullmäktige för beslut.
Partierna redovisar följande verksamhet:
Centerpartiet
Partistödet har använts till utbildningar, kommundagar, stämmor, årsmöte, pendlaraktiviteter,
sedvanligt valarbete inför EU-valet, offentligt möte samt medlems- och styrelsemöten.
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Kristdemokraterna
Det utbetalade partistödet har använts till valkampanjen inför EU-valet 2019, utbildningar,
deltagande i stämmor och konferenser samt administrativa kostnader.
Liberalerna
Partistödet har använts till extern utbildning, konferenser, lokalföreningens verksamhet samt
som stöd till länsförbundet.
Moderaterna
Partistödet har använts till att förmedla den Moderata politiken genom valrörelsen och olika
medlemsaktiviteter.
Socialdemokraterna
Partistödet har använts till kostnader för partiets expedition samt material, kurser och
utåtriktade aktiviteter.
Sverigedemokraterna
Det utbetalade partistödet har varit ett viktigt tillskott i partiets verksamhet och har använts till
lokalkostnad, valmaterial, utbildning, annonsering med mera.
Vänsterpartiet
Partistödet har använts till kurser, konferenser, utåtriktade aktiviteter samt lokalkostnader.
Beredning
- Inlämnade redovisningar från fullmäktiges partier med granskningsintyg.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 6 februari 2020 med förslag till beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Partiernas redovisning över partistödet 2019 godkänns.
- Partistödet för år 2020 på 1 262 910 kronor fördelas på följande vis:
- Centerpartiet: 99 330 kronor (för tre mandat)
- Kristdemokraterna: 42 570 kronor (för ett mandat)
- Liberalerna: 42 570 kronor (för ett mandat)
- Moderaterna: 269 610 kronor (för nio mandat)
- Socialdemokraterna: 553 410 kronor (för 19 mandat)
- Sverigedemokraterna: 184 470 kronor (för sex mandat)
- Vänsterpartiet: 70 950 kronor (för två mandat).
- Utbetalning av partistöd 2020 till kommunfullmäktiges sju partier sker i slutet av februari
2020.
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Delegationsbeslut

1. Dnr. KK 2019-000147 002
Representationsformer vid kommunfullmäktiges utmärkelsefest december 2019.

___
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§ 24

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/.
1. Dnr. KK 2019-000358 102
Länsstyrelsens beslut om att Kirsti Persson (S) blir ny ledamot och Elisabet Palmkvist (S) ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Henrik Väyrynen (S).
2. Dnr. KK 2019-000055 141
Anteckningar från Folkare Landsbygdsforums sammanträde 11 december 2019.
3. Dnr. KK 2010-000035 101
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidiums möte den 17 januari 2020.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 17/2 2020
OMRÖSTNING
§
Ledamöter

Parti

Lars Isacsson
Johan Thomasson
Susanne Berger
Per-Ola Ahlström
Mikael Westberg
Ulf Berg
Maria Andersson
Karin Perers
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Stefan Palm
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Lars-Åke Carlsson
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Bo Brännström
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OMRÖSTNING
§
Ersättare
Eric Karlsson
Helena Bergkvist
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Tom Hansen
Madeleine Ingmarstedt
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