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§ 25

Lena Kihlströms medborgarförslag om att
markera cykel- och gångbana mellan Avesta och
Skogsbo

Dnr. KK 2019-000230 912
Medborgarförslaget
Lena Kihlström anför följande i sitt medborgarförslag:
Markera cykelbana och gångbana tydligare mellan Avesta och Skogsbo.
Personer ser inte vilken sida de ska cykla alternativt gå på, vilket kan leda till olyckor när
personer cyklar mot stan på vänster sida och personer som går mot Avesta centrum har
ryggen mot cyklister som kommer ner i full fart. Samma om personer går på fel sida och
någon kommer på cykel i full fart nerför backen.
Man kan trycka en cykel på asfalten och en pil så att man tydligt ser att här cyklar man och i
vilken riktning. På sidan från Avesta centrum och mot Skogsbo skulle det kunna tryckas cykel
på ena halvan; en linje som delar av på mitten och tryck för gående på ena halvan.
Medborgarförslaget har remitterats till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Gång- och cykelbanorna (GC-banorna) är skyltade från båda håll, där cyklande mot Skogsbo
hänvisas till den delade GC-banan och cyklister från Skogsbo till andra sidan vägbanan. Målning
av cyklar i respektive körriktning fungerar bra som komplement till dagens skyltning. Arbetet
med att måla cyklar på asfalten kan kommuniceras via sociala medier och Avestas hemsida, för
att nå ut till fler.
I dagsläget är trottoaren för smal för att dela av med en linje mellan cyklister och gående. Arbetet
med att måla cyklar på asfalten kan utföras i vår och kombineras med andra liknande arbeten.
Kostnaden för målning av asfalten beräknas till cirka 2000kr, anses förbättra vägvisningen och
förlängningen tryggheten samt ryms i mål och budget för 2020.
Teknisk service föreslår att medborgarförslaget ska tillstyrkas och att arbetet utförs senast 1
juli 2020. Det är även kommunstyrelsens förslag.
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§ 25 (forts)
Beredning
- Lena Kihlströms medborgarförslag 9 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 134.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019 § 140.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 4.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 februari 2020, § 7.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 28.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tillstyrks och arbetet utförs senast 2020-07-01.

___
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§ 26

Sida 6

Kopieringstaxa för utlämnande av allmänna
handlingar vid V-Dala miljö- och byggförvaltning

Dnr. KK 2020-000027 009
V-Dala miljö- och byggnadsnämnds taxor för kopiering har tagits av respektive fullmäktige i
Avesta, Norberg och Fagersta kommuner. Taxorna är senast reviderade under november
2013.
V-Dala miljö- och byggnadsnämnd föreslår nu att taxorna anpassas till Avesta kommuns taxor
som antogs den 10 december 2018 i samband med beslut om mål och budget. Därmed
kommer de första 14 kopiorna att vara gratis för A4 respektive A5. V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd har däremot behov av särskilda taxor för större format än A4.
Beredning
- V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 14 januari 2020, § 3.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2020, § 36.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 31.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommun antar V-Dala miljö- och byggnadsnämnds förslag till kopieringstaxa
innebärande följande taxor:
- Avgifter för avskrifter, kopior (allmänna handlingar), papperskopia A4 och A5:
- 1–14 kopior, gratis
- 15:e kopian, 50 kronor
- Varje sida därutöver, 2 kronor/styck
- Avgifter för kopiering av A3, 23 kronor/styck
- Avgifter för kopiering av A2, 28 kronor/styck
- Avgifter för kopiering av A1, 40 kronor/styck
- Avgifter för kopiering av A0, 70 kronor/styck.
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§ 27

Utvärdering och revidering av barnplan

Dnr. KK 2020-000047 701
I en motion från Vänsterpartiet Avesta år 2017 togs följande förslag upp:
- Att tydliggöra barnperspektivet genom en konsekvensanalys inom den kommunala
beslutsprocessen.
- Att en barnkonsekvensanalys införs som standard i den kommunala beslutsprocessen i
enlighet med barnombudsmannens rekommendationer.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 efter att motionen remitterats och yttrande
inkommit.
- Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.
- Gällande barnplan utvärderas och redigeras.
- Barns och ungas inflytande i Avesta kommun kartläggs.
- Användande av och utformning av förslag till barnkonsekvensanalys utreds.
Utredargruppen har nu lagt en skrivelse där det föreslås att Barnplan i Avesta kommun utgår
ur Avesta kommuns styrdokument. Bakgrunden till det är följande:
I Avesta kommun har en barnplan funnits sedan 2012. Barnplanen är i stort sett utformad
med barnkonventionen som utgångspunkt. Då barnkonventionen nu blir lag är förslaget att
Avestas barnplan ej revideras. Uppdraget blir istället att lämna förslag till lämplig utbildning i
barnkonventionen för anställda och förtroendevalda och utforma vägledningsmaterial när det
gäller tolkning, prövning och konsekvensanalys enligt barnkonventionen. Ett uppdrag som
koncernledningsgruppen uppmärksammat och fördelat till utredarna under hösten 2019.
Att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 leder inte till att alla barns rättigheter blir
uppfyllda men det är ett stort steg i rätt riktning. Det visar tydligt att barn är egna individer
med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem.
Barnkonventionen förbinder i första hand staten att säkerställa rättigheter barnet har enligt
konventionen. Även aktörer som staten har delegerat makt och ansvar till är skyldiga att följa
konventionen. Detta gäller till exempel olika statliga myndigheter, kommuner och regioner.
Barnplanens användande, checklista och barns inflytande inom skolan har följts upp och
kartlagts genom enkätundersökning. I enkäten är barns och ungas inflytande endast delvis
kartlagt. I revidering av det ungdomspolitiska programmet ingår även där kartläggning av
inflytande. Materialet i enkäten kring inflytande och aktiviteter för barn kommer även att
användas vid revideringen av ungdomspolitiska programmet.
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§ 27 (forts)
Användandet av och utformning av förslag till barnkonsekvensanalys hänskjuts till uppdraget
knutet till att barnkonventionen blivit lag 1 januari 2020. I det uppdraget ska som tidigare
nämnts lämnas förslag till lämplig utbildning för anställda och förtroendevalda,
vägledningsmaterial och barnkonsekvensanalys utformas.
Kommunstyrelsen föreslår att barnplanen ska utgå ur Avesta kommuns styrdokument.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från utredargruppen 11 februari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2020, § 37.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 32.
Kommunfullmäktiges beslut
- Barnplan i Avesta kommun utgår ur Avesta kommuns styrdokument.
- Kommunstyrelsen uppdras att utforma en genomförandestrategi för hur barnkonventionen
ska implementeras i Avesta kommuns alla verksamheter.

___
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§ 28

Årsredovisning Avesta kommun, inklusive
kommunkoncernen 2019

Dnr. KK 2020-000094 042
Kommunkansliets ekonomienhet överlämnar årsredovisning 2019 för Avesta kommun och
sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning för Avesta kommun innebär att den kommunala servicen ska infria
kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt och att varje
generation ska bära sina kostnader för välfärdstjänsterna.
Balanskravet har alltsedan 2009 uppnåtts i kommunen. En tumregel för god ekonomisk
hushållning när det gäller årets resultat, enligt SKL, är att årsresultatet ska uppgå till mellan en
och två procent, vilket för Avesta innebär ett resultat på 14–28 miljoner kronor (mkr). Målet är
uppnått i Avesta med årsresultatet 24 mkr exklusive realisationsvinster.
Resultatet uppgår till 28,2 mkr att jämföra med föregående års resultat på 22,6 mkr.
Verksamheterna redovisar ojämn budgetföljsamhet. Bildningsstyrelsen visar fortsatt negativa
budgetavvikelser. Övriga styrelser och nämnder har positiva resultat. För omsorgsstyrelsen
innebär att man fått medel för Balders hage redan 2019 att dessa medel har kunnat användas för
omstrukturering av verksamhet för att försöka nå en budget i balans 2020.
Resultatutjämningsreserven tillkom 2013 och den har gett kommunerna möjlighet att fondera i goda
tider för att använda i sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande två
procent från och med år 2010 har kunnat avsättas i en resultatutjämningsreserv för att användas i
kommande lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både avsättning och
ianspråktagande och resultatutjämningsreserven uppgår till maximalt beslutat belopp på 40 mkr. I
anspråkstagande av fonden får ske enligt propositionens förslag om skatteutveckling. Enligt
senaste prognos är detta möjligt 2020. Vid ett negativt resultat kan upplösning av fonden ske upp
till ett nollresultat.
Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 270 mkr för år 2019.
Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal verksamhet.
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§ 28 (forts)
Eget kapital uppgår till;
- Redovisning, enligt blandad modell
- Inklusive total pensionsförpliktelse

+ 531 mkr
– 26 mkr

Soliditeten uppgår till - 2 procent exklusive bolagens upplåning och inklusive samtliga
pensionsförpliktelser.
Långfristig upplåning uppgår totalt till 1 190 mkr fördelat på bolagen med 1 071 mkr och med
119 mkr på kommunen. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens
internbankshantering.
Den kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det
är 24 öre lägre i jämförelse med länet och 1,41 kr högre än riket.
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent,
Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten
och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 34 mkr (37 mkr) vilket är en
försämring från samma period föregående år med 3 mkr.
Årsresultat för Avesta kommun uppgår till 28,2 mkr, Gamla Byn AB uppgår till 2,3 mkr, för
Avesta Industristad AB till 3,8 mkr, Avesta Vatten och Avfall AB till -0,2 mkr och för
Räddningstjänstförbundet till 0,1 mkr, vilket totalt innebär ett koncernmässigt resultat på 34,2
mkr.
I driftredovisningen redovisas följande:
Kommunfullmäktige
Budget för kommunfullmäktige inkluderar även fullmäktigeberedning med 100 tusen kronor
(tkr). Kommunfullmäktiges verksamheter har tillsammans ett överskott med 131 tkr där
kommunfullmäktige står för merparten.
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet har ett årsresultat som är 1,6 mkr bättre än budget. Merparten är beroende på
personalvakanser.
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§ 28 (forts)
Teknisk service resultat för året blev – 4,3 mkr, vilket i stort motsvarar underskottet för
vinterväghållningen (-3,8 Mkr). Första kvartalet 2019 var mycket besvärligt ur
väghållningssynpunkt och innebar stor belastning på ekonomin.
De kommunövergripande verksamheterna inom kommunstyrelsen visar ett stort överskott, 29
mkr. Delar av budgeterade medel som inte nyttjats för ännu ej färdigställda investeringar uppgår
till 7 mkr. Flera av projekten är fleråriga och medlen kan nyttjas först när investeringen är
färdigställd. Reavinster uppgår till drygt 3 mkr, särskilda ersättningar moms 3,5 mkr, lönepott och
pensionsmedel 10 mkr.
Omsorgsstyrelsen
Förvaltningens resultat är + 7 069 tkr. Förvaltningens buffert är 16 553 tkr. Bufferten balanserar
ökade kostnader för placeringar och försörjningsstöd men avses att under 2020 täcka
kostnaderna för äldreboende i Balders Hage.
Socialtjänstens resultat är – 9 477 tkr. Försörjningsstöd har negativt resultat med – 1 652 tkr trots
extra medel från kommunfullmäktige 2019 med 5 000 tkr. Extern vård för barn och vuxna enligt
Socialtjänstlagen, SoL, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och Lag om vård av missbrukare i vissa fall,
LVM, redovisar underskott med – 18 822 tkr. Vid analys av strukturerad standardårskostnad
2019 konstaterades att Barn och familjeenheten är underbudgeterade och mycket effektivare än
statistiskt förväntat. Individ och familjeomsorgen är totalt sett i nivå med statistiskt förväntad
kostnad men missbruksvård och försörjningsstöd är mer kostsam än förväntat. Socialtjänsten
vårdar elva ensamkommande barn (EKB) i familjehem eller HVB-hem. LSS och socialpsykiatri;
boenden, assistans, daglig verksamhet/sysselsättning och öppen verksamhet redovisar positiva
resultat. I enlighet med strukturerad årskostnad är LSS verksamheten lika effektiv som förväntat.
Vård och omsorgs resultat är – 7 tkr. Resultatenheten är effektivare än förväntat enligt
strukturerad standardårskostnad. Sjuksköterskeenheten har en budget i balans trots stor inhyrning
av bemanningssjuksköterskor. Äldreboendena har övervägande budget i balans men hemtjänsten
har ett negativt resultat på – 3 390 tkr. Bemanningsenheten har ett underskott på – 768 tkr.
Arbetet fortsätter med att effektivisera planering och bemanning inom hela resultatenheten.
Ej verkställda beslut till äldreboende 2019-12-31 är 20 personer. Elva betaldagar från Regionen
för medicinskt färdigbehandlade under året har registrerats. Nio ej verkställda beslut till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) har rapporterats.
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§ 28 (forts)
Bildningsstyrelsen
Förvaltningens resultat är -13 321 tkr. En stor anledning till det negativa resultat är den stora
minskningen av statsbidrag. Asyl- och schablonersättningen från Migrationsverket har också
minskat drastiskt jämfört med 2018. Organisationen har inte hunnit ställa om i tid vilket medfört
att kostnaderna inte minskat i samma takt som intäkterna. Budgetanpassningar har gjorts under
året men full effekt har inte uppnåtts. I övrigt kan även nämnas att det under 2019 genomfört en
del hyreshöjande åtgärder vilket innebär en ökad kostnad på ca 400 tkr/år för hela förvaltningen.
Kultur & fritid redovisar ett resultat på -2 096 tkr vilket till viss del kan förklaras av bland annat
ökade energikostnader. Oförutsedda kostnader som att Avestavallen drabbades av en vattenskada
har påverkat årets resultat. Verket har även fått minskade intäkter under året.
Grundskolan redovisar ett resultat på -12 580 tkr vilket till största delen beror på att man inte
hunnit ställa om sin organisation utifrån minskade statsbidrag.
Kostverksamheten redovisar ett resultat på -311 tkr vilket beror på högre livsmedelskostnader
under hösten än vad man budgeterat för.
Hela förvaltningen kommer under 2020 fortsätta att jobba med budgetanpassningar för att ta
igen 2019 års negativa resultat och för att ha en budget i balans vid 2020 års utgång.
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Resultatet för året innebär ett underskott med -1,5 mkr. Kostnader kopplade till avverkning av
skog i Horndal inför Googles eventuella etablering har saknat budget och påverkat resultatet
negativt, -2,4 mkr.
I redovisningen för kommunens bolag och förbund redovisas följande:
Gamla Byn AB/Avesta industristad AB
I Gamla Byn AB:s koncern ingår också dotterbolaget Avesta industristad AB.
Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 216 (210) mkr, vilket är en ökning med
ca 6 mkr jämfört med föregående år och som främst beror på ökad uthyrning av lokaler.
För att bibehålla fastighetsbeståndets värde har moderbolaget ett långsiktigt mål att driftnettot
skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2019 blev 301 (316) kr/m². Avkastningen på totalt
kapital uppgår till 4,9 (5,3) %.
Soliditeten per 2019-12-31 för moderbolaget är 27,4 (28,0) %.
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§ 28 (forts)
Koncernens investeringsvolym uppgick under 2019 till 104 (89) Mkr varav i moderbolaget ca 83
(74) Mkr.
Styrelsen har beslutat att bygga 70 lägenheter på gamla badhustomten. Det blir
förvaltningslokaler på bottenvåningen och bostäder på våningarna ovanför.
Avesta vatten och avfall AB
Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 63,1 Mkr (62,0), varav 40,7 Mkr (39,8) avser
VA-verksamheten och 22,1 (22,0) avser avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till 28,8 mkr (10,8) varav 28,1 i maskiner och andra tekniska
anläggningar. Vid årets slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 31,2 mkr varav
11,3 mkr avser projekt som beräknas vara färdigställda 2020.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Förbundet har haft en bruttokostnad på 64,3 Mkr och externa intäkter motsvarande 7,2 Mkr.
Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag
från medlemskommunerna enligt de procentsatser som finns angivna i förbundsordningen.
Kommunbidraget för verksamhetsåret 2019 uppgår till totalt 61 671 tkr
Genomförd investering avseende övningshus har i sin helhet finansierats med likvida medel.
Revisionsberättelsen
I revisionsberättelsen riktas anmärkning mot bildningsstyrelsen för bristande måluppfyllelse
avseende ekonomin. Revisionen bedömer dock sammantaget att styrelser och nämnder i
Avesta kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisionen bedömer vidare att styrelsernas och nämndens interna kontroll har varit tillräcklig
och att resultatet enligt årsredovisningen är i överensstämmelse med de finansiella målen.
Revisionen bedömer att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen, detta med hänsyn till att inget av de fyra kommungemensamma
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt uppnåtts.
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I revisionsrapporten framgår följande rekommendationer:
Kommunen rekommenderas att till kommande år utveckla vissa delar inom
förvaltningsberättelsen, exempelvis upplysningar om väsentliga privata utförare och motiv till
att anlita dem och, eftersom det är nytt i år, att händelser av väsentlig betydelse är mer
finansiellt tänk än generellt.
Kommunen rekommenderas att göra en genomgång av avtal med mera för att säkerställa
vilken typ av leasing kommunen har och hur det ska redovisas.
Kommunen rekommenderas vidare att se över målet avseende skattesatsen eftersom
kommunen redan innan året har påbörjats vet om målet är klarat eller inte. Målen bör även
vara både kort- och långsiktiga.
Kommunen rekommenderas att även skriva i årsredovisningen vilken bedömning som gjorts
beträffande kommunens mål, det vill säga en samlad bedömning.
Kommunstyrelsen rekommenderas att verka för att ta fram mål för god ekonomisk
hushållning för hela kommunkoncernen. Vidare noterar revisorerna en avsaknad av mätbara
verksamhetsmål och att måluppfyllelsen vilar på subjektiva mätmetoder eller inte alls mäts.
Revisionen rekommenderar att kommunen gör en genomgång av skuldkonton för att
säkerställa att intäkterna är rätt periodiserade.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad revisionsrapport
från kommunstyrelsen till ett fullmäktigesammanträde under hösten 2020.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser och nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ och att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2019.
Beredning
- Tjänsteskrivelse med årsredovisning från ekonomienheten 23 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 42.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 42.
- Lekmannarevisionens revisionsberättelse för år 2019.
- KPMG:s granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31.
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Vid kommunfullmäktiges beredning föredrar ekonom Ann Sofi Hopstadius årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges ordförande Blerta Krenzi (S) redovisar fullmäktiges resultat och
verksamhet 2019.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) redovisar styrelsens resultat och verksamhet
2019.
Omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S) redovisar styrelsens resultat och
verksamhet 2019.
Bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg (S) redovisar styrelsens resultat och
verksamhet 2019.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds andre vice ordförande Stefan Palm (S)
redovisar nämndens resultat och verksamhet 2019.
Kommunfullmäktiges sekreterare Anders Kilström redogör för kommunrevisionens
revisionsberättelse.
Yrkanden
Johan Thomasson (M), med instämmande av Gunilla Berglund (C), Per-Ola Ahlström (SD),
Ulf Berg (M) och Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Karin Perers (C) tar över ordförandeklubban.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna samt att fastställa
årsredovisning och koncernredovisning för år 2019.
Prövning av ansvarsfrihet och redovisning av jäv
Sekreteraren redogör för vilka som är jäviga i respektive styrelse och nämnd.
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Jäv - kommunstyrelsen
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Mikael Westberg (S), Blerta Krenzi (S), Patrik Sundin (S),
Maria Andersson (S), Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M),
Gunilla Berglund (C), Per-Ola Ahlström (SD), Stefan Palm (S), Anna Perman (S), Charlotta
Engström (S), Ulf Berg (M), Christer Karlsson (SD) och Tomi Sandvik (SD) medverkar inte i
handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan för kommunstyrelsen med anledning
av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja kommunstyrelsen och
dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Jäv - omsorgsstyrelsen
Susanne Berger (S), Maarit Hessling (M), Per-Ola Ahlström (SD) och Jeannie Lundqvist (KD)
medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan för
omsorgsstyrelsen med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja omsorgsstyrelsen och
dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Jäv – bildningsstyrelsen
Mikael Westberg (S), Blerta Krenzi (S), Åsa Lövgren (S), Johannes Kotschy (M), Christer
Karlsson (SD) och Tomi Sandvik (SD) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet
och beslut i frågan för bildningsstyrelsen med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja bildningsstyrelsen och
dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Jäv - Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Stefan Palm (S) och Charlotta Engström (S) medverkar inte i handläggning av ärende om
ansvarsfrihet och beslut i frågan för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med
anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
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Jäv – Valberedningen
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Patrik Sundin (S), Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund
(C), Per-Ola Ahlström (SD), Blerta Krenzi (S), Maria Andersson (S), Erika Bengtsson (V) och
Christer Karlsson (SD) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i
frågan för valberedningen med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja valberedningen och
dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Jäv – Valnämnden
Maarit Hessling (M) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i
frågan för valnämnden med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja valnämnden och dess
enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen att Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets
justerade resultat 24,9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning och koncernredovisning för år 2019 fastställs.
- Revisionsberättelsen läggs till handlingarna och i enlighet med revisorernas tillstyrkan
beviljas ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ
för 2019 års förvaltning.
- Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets justerade resultat 24,9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktiges ordförande Blerta Krenzi (S) övertar ordförandeskapet.
___
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Årsredovisning Gamla Byn AB, inklusive Avesta
Industristad AB 2019

Dnr. KK 2020-000097 042
Gamla Byn AB
Moderbolaget Gamla Byn AB med sitt dotterbolag Avesta Industristad AB har inkommit med
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalyser för
räkenskapsåret 2019.
Av verkställande direktörens förord framgår bland annat följande:
Under året har bolaget arbetat med ett flertal projekt. Ett stort projekt som slutfördes under
året är den nya idrottshallen vid Markusskolan. Övriga större byggprojekt som pågår och
förväntas bli färdigställda i början av 2020 är utbyggnaden av idrottshall i Skogsbo skola och
utbyggnation av gemensamhetsboende i centrala Avesta. Bolaget projektleder även
nyproduktion av ett äldreboende kombinerat med förskola med Avesta kommun som
beställare vilket även det kommer att stå klart i början av 2020. Gamla Byn AB genomför även
en omfattande totalrenovering av Åvestadalsskolan i Krylbo.
Av förvaltningsberättelsen framgår vidare bland annat att bolagets lägenhetsbestånd vid årets
slut uppgår till 1 027. Bolagets vakanser har varit mycket låga under året och vid årets slut
uppgick de vakanta lägenheterna till 9.
Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till cirka 216 miljoner kronor, vilket är en
ökning med cirka 6 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Till årsstämman för Gamla Byn AB står 79 414 368 kronor i balanserade vinstmedel till
förfogande vilka föreslås överföras i ny räkning.
Gamla Byn AB:s styrelse behandlade bokslutet och årsredovisningen den 25 februari 2020 och
beslutade då att godkänna den finansiella rapporten och likviditetsrapporten samt att
godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2019. Styrelsen beslutade vidare att föreslå
årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Gamla Byn AB. KPMG tillstyrker att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Avesta Industristad AB
Av verkställande direktörens förord framgår bland annat:
Under året har en större ombyggnation i Koppardalen pågått. Avesta Industristad AB
anpassar cirka 1 000 kvadratmeter till Arbetsförmedlingen. Inflyttning beräknas ske i början av
2020. Denna satsning kommer att bidra till ökad rörelse i området vilket medför att
Koppardalen ytterligare ökar sin attraktivitet i ett företagarperspektiv.
Bolagets årsresultat efter finansiella poster uppgår till 3,9 miljoner kronor och det är historiskt
sett ett gott resultat. Bolaget arbetar dock fortsatt med att öka uthyrningen av vakanta ytor.
Ett ökat kassaflöde behövs då bolaget står inför stora utmaningar med omfattande
investeringar i form av bland annat lokalanpassningar för att höja statusen i befintligt
fastighetsbestånd.
Till årsstämmans förfogande står 23 261 257 kronor i balanserade vinstmedel till förfogande
vilka föreslås balanseras i ny räkning.
Avesta Industristad AB:s styrelse beslutade den 25 februari 2020 att godkänna den finansiella
rapporten och likviditetsrapporten samt att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år
2019. Styrelsen beslutade vidare att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet
med förslaget i resultatdispositionen.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2020 att bolagens verksamheter som bedrivits under
2019 har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Avesta Industristad AB. KPMG tillstyrker att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att bolagens verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer även
att bolagens interna kontroll varit tillräcklig.
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Beredning
- Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 för Gamla Byn AB.
- Protokollsutdrag från Gamla Byn AB 25 februari 2020, § 4.
- Revisionsberättelse från KPMG gällande Gamla Byn AB, daterad 27 februari 2020.
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 för Avesta Industristad AB
- Protokollsutdrag från Avesta Industristad AB 25 februari 2020, § 4.
- Revisionsberättelse från KPMG gällande Avesta Industristad AB, daterad 27 februari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 43.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 43.
- Kommunrevisionens granskningsrapport för GBAB, daterad 15 april 2020.
- Kommunrevisionens granskningsrapport för AIAB daterad 15 april 2020.
Maria Andersson (S), vice ordförande i Gamla Byn AB, tillika Avesta Industristad AB,
informerar om bolagens resultat och verksamhet 2019.
Jäv
Maria Andersson (S), Laila Borger (S), Ulf Berg (M) och Tomi Sandvik (SD), medverkar inte i
handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan med anledning av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för
räkenskapsåret 2019.
- det balanserade resultatet i moderbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för
Avesta Industristad AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.
- det balanserade resultatet i dotterbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
__
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§ 30

Årsredovisning Avesta Vatten och Avfall AB 2019

Dnr. KK 2020-000078 042
Avesta Vatten och Avfall AB har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 62,8 miljoner kronor, varav 40, 7 miljoner
avser VA-verksamheten och 22,1 miljoner avser avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till 28,8 miljoner kronor varav 28,1 i maskiner och andra tekniska
anläggningar och 0,7 i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick
investeringarna i pågående nyanläggningar till 31,2 miljoner kronor varav 11,3 avser projekt
som beräknas vara färdigställda 2020.
Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till minus 0,5 miljoner kronor.
Till årsstämman står 12 572 380 kronor tillförfogande.
Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse beslutade den 19 februari 2020 att godkänna
årsredovisningen för 2019. Styrelsen föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet
med förslaget i resultatdispositionen.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Avesta Vatten och Avfall AB. KPMG
tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april att bolagets verksamhet som bedrivits under 2019 har
varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Avesta Vatten och Avfall AB. KPMG
tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunrevisionen bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer även
att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.
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Beredning
- Årsredovisning för Avesta Vatten och Avfall AB
- Protokollsutdrag från Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse 19 februari 2020, § 2.
- Revisionsberättelse från KPMG gällande Avesta Vatten och Avfall AB inlämnad 27
februari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 44.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 44.
- Kommunrevisionens granskningsrapport för Avesta Vatten och Avfall AB 15 april 2020.
Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, informerar om bolagens resultat
och verksamhet 2019.
Jäv
Patrik Sundin (S), Patrik Engström (S) och Maarit Hessling (M) medverkar inte i handläggning
av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan med anledning av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Avesta Vatten och Avfall AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Vatten och Avfall AB för år
2019.
- det balanserade resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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§ 31

Tilläggsinvestering Gruvgärdets
återvinningscentral

Dnr. KK 2020-000072 049
Den 5:e december 2018 beslutade Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse att Gruvgärdets
återvinningscentral skulle bli permanent och att ytterligare investeringar skulle ske i byggnader
för mottagning av avfall, i personal och administrationsbyggnad, i förråd samt i förbättrat
skalskydd.
Den totala investeringen för återvinningscentralen beräknades då till 25,9 miljoner kronor
inkluderande de markarbeten som redan utförts under år 2018. Beslutet i Avesta Vatten och
Avfall AB:s styrelse godkändes därefter av kommunfullmäktige.
Under år 2019 har projektering och framtagande av ritningar samt handlingar för upphandling
av byggnader och markarbeten genomförts. Inkomna anbud visar att den totala investeringen
för återvinningscentralen beräknas uppgå till 28,5 miljoner kronor. Ett beslut om
tilläggsinvestering på 2,6 miljoner kronor behöver därför ske.
Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse begär nu att fullmäktige ska godkänna denna
tilläggsinvestering. Det är även kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Protokollsutdrag från Avesta Vatten och Avfall AB den 19 februari 2020, § 3.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 45.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 45.
Patrik Sundin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner en tilläggsinvestering på 2,6 miljoner kronor för
byggnation av Gruvgärdets återvinningscentral.

___
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Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin från och med
2020

Dnr. KK 2020-000069 930
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som
gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med
varandra inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner,
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier,
donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt med mera Samverkan runt kvalitetsregister,
kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning till Samverkansreglerna finns i
dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och
uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, mer än
förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots att
Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- och sjukvården.
Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig samverkan. Båda är exempel på
bristande kunskap om reglerna och dess intentioner och är signaler om behov av ökad förståelse,
dels för vikten av samverkan med industrin, dels om de yttre ramarna för den. Förtroendet för
det offentliga får inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över vilka
industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av rapporten
Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018. En större
samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida med transparens, ger bättre
förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling för både hälso- och sjukvård som
industrin.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Omsorgsstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 25

2020-04-27

Kommunfullmäktige

§ 32 (forts)
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två
delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig
karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara
fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns
även en bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande
för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december
2019 beslutat
- att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin,
- att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt
- att informera regioner och kommuner om beslutet.
Omsorgsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Beredning
- Omsorgsstyrelsen 18 februari 2020, § 33.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 52.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 52.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.

___
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UTDRAG SKICKAT TILL
Omsorgsstyrelsen
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Avesta kommun sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige

§ 33

Sida 26

Cirkulationsplats riksväg 68 vid Källhagen

Dnr. KK 2017-000159 511
Avesta kommun har under 2015/2016 genomfört och drivit en Åtgärdsvalsstudie i samarbete
med Trafikverket, näringsliv och Norbergs kommun. Bakgrund till åtgärdsvalsstudien är ett
utvecklingsbehov av industriområdet Källhagen utmed väg 68 norrut, i utkanten av Avesta
kommun (mot gränsen till Norbergs kommun).
Kommunen anser att dagens trafiksituation är en begränsning för utvecklingen av Källhagens
industriområde och har därför sett behov av förbättrad tillgänglighet från riksväg 68 till såväl
det nya området söder om riksvägen, som till de nya områdena på riksvägens norra sida. Den
genomförda åtgärdsvalsstudien visar att den mest optimala och samhällsekonomiska lösningen
för de behov som finns är en cirkulationsplats på väg 68 och en planskildhet för att oskyddade
trafikanter ska kunna passera under väg 68. Utöver cirkulationsplatsen utmynnade
åtgärdsvalsstudien i två andra åtgärdsområden; trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade
trafikanter samt utveckling en mer stadsmässig gestaltning.
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott beslutade i april 2017 utifrån detta att teckna
ett samverkansavtal angående cirkulationsplats väg 68, Källhagens industriområde med
Trafikverket Region Mitt. Syftet med detta avtal var att reglera ansvaret mellan Avesta
kommun och Trafikverket gällande en cirkulationsplats på väg 68 och en planskildhet för
oskyddade trafikanter i anslutning till cirkulationsplatsen.
Resultatenhetschefen för teknisk service lämnade i mars 2020 in en tjänsteskrivelse med
beskrivning av nya förutsättningar och förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade sedan att
lämna uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna ett nytt
samverkansavtal utifrån nya förutsättningar med Trafikverket om byggande av Cirkulationsplats
riksväg 68 vid Källhagen.
Trafikverket Mitt har nu kommit in med en redogörelse över avvikelse i budget som ett tillägg till
tecknat avtal.
Kommunstyrelsen har lagt förslag i ärendet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
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§ 33 (forts)
Beredning
- Samverkansavtal, TRV 2017/6781.
- Tjänsteskrivelse angående cirkulationsplats daterad 18 mars 2019.
- Cirkulationsplats riksväg 68 vid Källhagen, händelselista.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 26 mars 2019, § 24.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 24 februari 2020, 12.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 22.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 6 april 2020, § 22.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 53.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommun godkänner Trafikverket Mitts redogörelse gällande avvikelse i budget
kring cirkulationsplats riksväg 68 vid Källhagen.
- Finansiering av cirkulationsplatsen ska ske genom infrastrukturbidrag.
- Bidraget ska kostnadsföras med 1/25-del per år från år 2020.
- Finansieringen hänskjuts till Mål och Budget 2021–2023.

___
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§ 34

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 (L) avsägelse 4 juli 2019.
- Kommunfullmäktiges valberedning 30 september 2019, § 7.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 118.
- Kommunfullmäktiges valberedning 27 april 2020, § 4.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.

___
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§ 35

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 (S) den 30 december 2019.
- Fastställda nomineringar vid Socialdemokraternas medlemsmöte 27 februari 2020.
- Kommunfullmäktiges valberedning 27 april 2020, § 5.
Kommunfullmäktiges beslut
- Henrik Väyrynen (S) beviljas utträde från sina uppdrag.
- Maria Lee Johansson (S) väljs till ledamot i bildningsstyrelsen efter Henrik Väyrynen (S) för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Nina Carnedal (S) väljs till ersättare i bildningsstyrelsen efter Maria Lee Johansson (S) för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Susanne Berger (S) väljs till ledamot i språktolknämnden Dalarna efter Henrik Väyrynen (S)
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Göran Edström (S) väljs till ersättare i språktolknämnden Dalarna efter Susanne Berger (S)
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Laila Borger (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen efter Henrik Väyrynen (S) för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Gerd Svedberg (S) väljs till ersättare i förbundsdirektionen för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund efter Henrik Väyrynen (S) för återstoden av mandatperioden
2019–2022.
___
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§ 36

Sida 30

Val av ledamot i bildningsstyrelsen samt
ersättare i styrelsen för Avesta Vatten och Avfall
AB efter Eric Karlsson (M)

Dnr. KK 2020-000053 102
Eric Karlsson (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i bildningsstyrelsen samt ersättare
i Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse.
Beredning
- Eric Karlssons (M) avsägelse 13 februari 2020.
- Kommunfullmäktiges valberedning 27 april 2020, § 6.
Kommunfullmäktiges beslut
- Eric Karlsson (M) beviljas utträde från sina uppdrag.
- Jennifer Liljekvist (M) väljs till ledamot i bildningsstyrelsen för återstoden av
mandatperioden 2019–2022.
- Madeleine Ingmarstedt (M) väljs till ersättare i styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
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§ 37

Val av ersättare i bildningsstyrelsen samt
ersättare i styrelsen för Gamla Byn AB och
Avesta Industristad AB efter Ahmad Moujawaz
(L)

Dnr. KK 2020-000083 102
Ahmad Moujawaz (L) har flyttat från Avesta. Fyllnadsval behöver därför göras.
Beredning
- Skrivelse från Länsstyrelsen om att Ahmad Moujawaz (L) har flyttat från Avesta den 2
mars 2020.
- Kommunfullmäktiges valberedning 27 april 2020, § 7.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ahmad Moujawaz (L) beviljas utträde från sina uppdrag.
- Daniel Henriksson (L) väljs till ersättare i styrelsen för Gamla Byn AB och Avesta
Industristad AB för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Ärendet om val av ersättare i bildningsstyrelsen utgår.

___
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§ 38

Sida 32

Val av ersättare i V-Dala miljö- och
byggnadsnämnd samt ledamot i Avesta
Naturvårdsstiftelse efter Malin Sundmark (C)

Dnr. KK 2020-000126 102
Malin Sundmark (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Fyllnadsval behöver därför göras.
Beredning
- Skrivelse om avsägelse av uppdrag 8 april 2020.
- Kommunfullmäktiges valberedning 27 april 2020, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut
- Malin Sundmark (C) beviljas utträde från sina uppdrag.
- Ärendet om val av ledamöter utgår.

___
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§ 39

Remiss – Rune Blixt medborgarförslag om
platser för husvagnsuppställning efter älven
mellan Avesta och Näs

Dnr. KK 2020-000090 912
Rune Blixt har lagt ett medborgarförslag med följande innehåll:
Jag har ett medborgarförslag som handlar om oss som tycker om fiske och friluftsliv och som
exempel så tar jag sjöarna i Grönsinka som tyvärr håller på att dö ut lite grann, det är väl i stort
sett bara Klarskissen kvar nu.
Nu har vi en älv som sträcker sig ifrån Avesta till Näs med fin natur och miljö som lämpar sig för
fiske men tyvärr så saknas det platser efter älven för att kunna ställa upp en husvagn så som det
fungerar i Grönsinka. Det behövs inga märkvärdigheter, utedass, slogbod, bra parkering för
husvagnar, grillplatser och bryggor, varken el eller vatten behövs. Åk till Grönsinka och titta på
sjöarna Klarskissen och Skammorasjön så ser ni vad som behövs.
Jag tror på ett sådant ställe efter älven där familjer kan ta med sig husvagnen och familjen och
njuta en helg efter älven och för barnen är det nog ett roligare fiske än i Grönsinka som kan vara
lite hårdfiskat men i älven finns det både abborre, mört, gädda och för att inte tala om gös så det
blir väl lite roligare fiske för barn.
Om man gör iordning en bra plats efter älven så tror jag nog att det skulle leta sig hit folk utifrån
Avesta Kommun för att kunna njuta av fiske i älven och då är det inte en camping jag menar med
allt som det kräver, nej en plats för njutning av fiske och naturen.
Beredning
- Rune Blixt medborgarförslag 5 mars 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 40

Remiss – Isabella Anderssons medborgarförslag
om hjärtstartare till skolorna i kommunen

Dnr. KK 2020-000086 912
Isabella Andersson har lagt ett medborgarförslag med följande innehåll:
Jag önskar att skolorna runt om i kommunen fick hjärtstartare.
En orsak till detta är att i vår familj så lider tre barn av Brugada Syndrom, det kan orsaka
plötslig hjärtdöd. Vår mellersta tjej som börjar i förskoleklass till hösten har fått en egen
hjärtstartare av Akademiska barnsjukhuset i Uppsala på grund av att hon haft ett hjärtstopp
som hon överlevt. Den bär hon med sig varje dag till förskolan Leka Lära. Den väger cirka
4 kg totalt när den ligger i väskan. Till hösten börjar hon i Skogsbo Skola (vi har sökt den i alla
fall) då bär hon den dit varje dag istället fram och tillbaka.
Hennes två syskon på 12 och 4 år har också Brugada Syndrom men dom har aldrig haft några
symptom tack och lov, dom har ingen hjärtstartare men 4-åringen har ju tillgång till den tack
vare att han går på Leka Lära. Till hösten kommer storasyster på 12 att ha tillgång till den men
då blir lillebror utan.
Det vore en enorm lättnad och trygghet för oss och många andra om skolorna; och jag tänker
främst nu på Skogsbo Skola om dom kunde få en hjärtstartare.
Det handlar om liv och död och den är värdefull även för övriga elever och personal om det
fanns en hjärtstartare på skolan.
Beredning
- Isabella Anderssons medborgarförslag 4 mars 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.

___
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§ 41

Remiss – Emma Frösells medborgarförslag om
nya områdesnamn i Krylbo

Dnr. KK 2010-000115 912
Emma Frösell har inkommit med ett medborgarförslag med följande lydelse:
Som inflyttad stockholmare måste jag erkänna att av hela Avesta så trivs jag bäst i Krylbo.
Närheten till tågstationen med 1:35 restid till Stockholm, restaurang, café, Dalälven, ja allt man
kan tänka.
Det sorgliga är att så fort jag nämner att jag bor här så jag alltid bemött som om det skulle
vara något dåligt. Jag har bott på fyra olika ställen, Mejerigatan, Stationsparken,
Västmannagatan och nu på Ravinvägen så jag vet vad jag talar om. Jag har trivts jättebra.
Krylbo som namn har fått otroligt dåligt rykte bland folk, detta främst beroende på att
fastigheter ej togs om hand här förut. Vilket är väldigt tråkigt för som jag och många andra
nyinflyttade ser det så är fortfarande andelen villor och radhus fler än flerfamiljshus. Man
placerade också många personer här som behövde socialt stöd, vilket också verkar vara ett
kvarvarande rykte hos folk även om man i dagsläget sprider ut.
Som vi vet är postnumret Krylbo rätt stort, innefattande både Karlbo och Nordanö. Mitt
förslag är att lägga till områdesnamn här med. Då kommer fler folk att flytta hit och det blir
överskådligt var man bor någonstans. Jag vet till exempel fler som tycker att området där jag
bor är supermysigt men vill inte bo här bara för att det heter Krylbo, hur löjligt det än låter.
Det finns ju redan fler områden i Krylbo med få villor som har egna namn, till exempel
Svartbro, Brogård och Västerbo.
Jag bifogar en karta på hur namnen skulle kunna vara och det kostar inte så mycket att bara
sätta upp nya skyltar men det skulle göra otroligt mycket för områdets rykte och att folk skulle
känna sig mer stolta över att bo här. Man är ju trots allt ändå en del av Krylbo liksom de andra
stadsdelarna är.
Yrkande: ”Krylbo ska bli tryggt och blomma”, vilket det kommer att göra med ett förbättrat
rykte och så slipper man dra allt över en kam.
Beredning
- Emma Frösells medborgarförslag 25 mars 2020.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 36

2020-04-27

Kommunfullmäktige

§ 41 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 42

Sida 37

Remiss Gunilla Berglunds (C), Kar in Perers (C)
och Lars-Åke Carlssons (C) motion angående
förändrad fastighetsförvaltning

Dnr. KK 2020-000140 913
Motionärerna anför följande:
Utifrån den aktuella debatten om skolornas organisation och framtid i Avesta med krav på bättre
resultat och god ekonomi kommer frågor om lokalkostnader med. Avesta har ett kommersiellt
fastighetsaktiebolag, Gamla Byn AB, med aktiebolagsformens självklara lönsamhetskrav på
verksamheten. Det medför att alla hyror med automatik räknas upp varje år och läggs ovanpå
övriga kostnader för verksamhet inom såväl skola som omsorg. Förvaltningarnas driftkostnader
måste anpassas efter hyreshöjningarna och besparingar göras på verksamheten vilket ger negativa
följder.
I olika nationella jämförelser med likvärdiga kommuner har Avesta mycket höga kostnader för
förvaltningarnas lokaler utan att de har en högre standard som kan motivera skillnaden.
Det finns andra möjligheter att förvalta de fastigheter som kommunens kärnverksamhet behöver,
utan vinstkrav. På de fastigheter som hyrs ut för industri och företag kan andra krav på vinst
ställas än på skolor, äldreboenden och förvaltningslokaler. Det gäller också för bostadsfastigheter
som hyrs ut.
För att få alternativ till hur kommunens fastigheter ska förvaltas på bästa sätt, bör det utredas om
förändrade ägardirektiv eller uppdelning av fastighetsbeståndet i olika ägandeformer kan vara en
lösning.
Utifrån ovanstående yrkar vi att en utredning genomförs skyndsamt med uppdrag att se över
olika alternativ för ägande och förvaltning av kommunens olika fastigheter
Beredning
- Centerpartiets motion 24 april 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 43

Remiss – Michael Wikströms medborgarförslag
för ökad miljö- och trafiksäkerhet

Dnr. KK 2020-000141 912
Michael Wikström har lämnat in ett medborgarförslag med följande lydelse:
Jag föreslår att nuvarande väg- och trafikbro över Dalälven i Krylbo byts mot en bro för
mötande trafik då nuvarande bro endast tillåter trafik åt ett håll i taget, samt att det byggs en
separat gång- och cykelbro där gång- och cykelvägen fortsätter mot Nordanö/Fors.
Motiveringen till förslaget bygger på följande: För biltrafiken föreligger det att dels få till
enkelheten dels trafiksäkerhet och därmed en förändring i miljön. Det uppstår till och från en
del irritation bland trafikanter, främst för bristen på trafikvett som till att kunna trafikregler.
Det finns till exempel ridanläggningar på båda sidorna av älven och här transporteras det
emellan.
Transporter både till och från Sjöviks folkhögskola eller Stora Enso i Fors är ju av stor vikt då
många jobbar där och att det sker på bästa möjliga sätt och alternativt då järnvägsstationen
ligger i Krylbo. Likväl gäller det för människor som har sina jobb i Krylbo, bland annat hos
Karl Hedins såg eller övrig industri, men också då kommunens återvinningsstation är belägen i
Krylbo och nu blir permanent där.
För gång- och cykeltrafiken bör det skapas en bättre och större tillgänglighet till områden på
andra sidan älven men även att överfarten blir trafiksäker vilket även bör gälla vägarna till
Nordanö/Fors. Motion är viktigt och något kommuninvånarna bör ägna sig åt, liksom alla
hundägare som vill eller önskar kunna genomföra sina promenader på områden mot
Nordanö/Fors. Även här gäller det motsatt riktning, alltså alla som vill gå eller cykla till
Krylbo och kanske besöka något av de näringsställen som erbjuds. Utveckling är viktigt för
både boende och besökare.
Beredning
- Michael Wikströms medborgarförslag 22 april 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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Remiss – Gerth Engholms medborgarförslag om
kommunal regi av dagvårdsresor och övrig
färdtjänst inom kommunen

Dnr. KK 2020-000142 912
Gerth Engholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag känner mig inte trygg med sättet som dagvårdsresorna bedrivs idag då jag har fått det
förklarat för mig att de fasta tiderna som bestämts i förväg för transport inte följs utan att
verksamheten styrs helt och hållet av när bilarna anländer då de annars åker iväg. Detta gör att
hela logistikkedjan med transport och hemtjänst som ska möta upp i hemmet spricker och de
som behöver hjälp blir lämnade ensamma utanför dörren utan att ta sig in. Hur kan det gå till på
detta viset? Individer blir drabbade och verksamheterna kan inte genomföras som de ska enbart
på grund av att förarna inte kommer på utsatt tid och åker i förväg. Detta har gett upphov till
ökade resurser inom hemtjänsten för att ta höjd för osäkerheten kring när dagvårdsresorna avgår
och anländer. Om allt skulle fungera enligt tidsschema skulle dessa resurser kunna användas där
de behövs mer.
Dagvårdsresor och övrig färdtjänst som sker inom kommunen bör därför skötas av kommunen
själv för mycket bättre kvalitet samt kontroll på kostnaderna (troligtvis en besparing) av
kommunala medel. Det blir lättare att koordinera olika insatser om det är samma huvudman.
Eftersom det inte fungerar med hur dagvårdsresorna bedrivs idag så föreslår jag att en bättre
lösning skulle vara att dagvårdsresorna borde köras i kommunens regi och tex. kallas serviceresor.
Det vore också fördelaktigt om de skulle bemannas med förare som är utbildade i passagerarnas
sjukdomsproblematik och därmed kan upprätthålla en hög standard och säkerhet.
Jag tror att detta skulle kunna ge stor positiv inverkan på kommunens ekonomi, hemtjänstens
resurser och en ökad kvalitet av dagvårdsresor inom kommunen.
Läste Avestatidningens ledarsidor idag och det verkar som att det ligger i tiden att göra något åt
Dalatrafik eftersom de verkar syssla med tvivelaktiga debiteringar och svårt med insyn.
Beredning
- Gerth Engholms medborgarförslag 27 april 2020.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 45

Remiss – Revisionsrapport – Granskning köp av
konsulttjänster

Dnr. KK 2020-000054 007
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Gamla Byn AB, Avesta Vatten och Avfall
AB samt Avesta Industristad AB genomfört en granskning om bolagens inköp och kontroll av
konsulttjänster är ändamålsenliga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Revisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagens inköp och
kontroll av konsulttjänster är i huvudsak ändamålsenliga. Revisionen har dock funnit brister i
dokumentationen av behovsanalyser, formulering och dokumentation av strategi för inköp av
konsulttjänster i alla bolag och att arbetet med intern kontroll i bolagen Gamla Byn AB och
Avesta Industristad AB behöver förnyas.
Av revisionsrapporten framgår följande rekommendationer:
- Bolagen bör förbättra dokumentationen av behovsanalyserna.
- Bolagen bör utveckla samarbetet inbördes för att dra nytta av varandras kompetens innan
konsulttjänster köps in.
- Bolagen bör formulera och dokumentera en strategi för inköp av konsulttjänster.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB bör upprätta en handlingsplan för
kompetensförsörjning.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB bör förnya sitt arbete med intern kontroll.
- Kommunstyrelsen bör åtgärda bristerna i avtalsdatabasen.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över revisionsrapporten från
kommunstyrelsen.
Beredning
- KPMG:s rapport, Granskning av köp av konsulttjänster 7 februari 2020.
- Kommunrevisionens skrivelse 11 februari 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
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§ 46

Remiss – Revisionsrapport – Förstudie av
representation och sponsring

Dnr. KK 2020-000055 007
KPMG har på uppdrag av Avesta kommuns förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer
i Gamla Byn AB, Avesta Vatten och Avfall AB samt Avesta Industristad AB genomfört en
förstudie avseende Avesta kommuns och de kommunala bolagens rutiner för representation
och sponsring. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Utifrån genomförd förstudie lyfter revisorerna fram följande iakttagelser och
rekommendationer:
- Avesta kommunkoncern har en policy som beskriver hur kommunen och bolagen ska
förhålla sig till möjligheten till representation. Policyn beskriver framför allt regler rörande
servering av alkohol i samband med representation. Revisionen anser att policyn bör ses
över och tas upp för beslut i kommunfullmäktige igen då den senast antogs år 2004.
- Revisionen kan konstatera att Avesta kommunkoncern har riktlinjer för
marknadsföringsavtal där syftet med tecknande av avtal beskrivs. Av riktlinjerna framgår att
utvärdering ska ske innan beslut om eventuell förlängning. Det finns dock inga rutiner eller
instruktioner som beskriver hur en utvärdering eller uppföljning av avtalen ska genomföras.
Utifrån iakttagelserna rekommenderar revisionen att rutiner/instruktioner för utvärdering
eller uppföljning av avtalen ska tas fram.
- Det finns en policy mot korruption, mutor och jäv som omfattar kommunen och de
kommunala bolagen. Numer finns en visselblåsarfunktion som det går att anmäla
missförhållanden till. Revisionen kan dock konstatera att det saknas instruktioner om hur
och till vem misstankar om korruption, mutor och jäv sak anmälas. Därför rekommenderar
revisionen att policyn kompletteras med instruktioner om hur misstankar om korruption,
mutor eller jäv ska anmälas.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över revisionsrapporten från
kommunstyrelsen.
Beredning
- KPMG:s rapport, Förstudie av representation och sponsring 11 februari 2020.
- Kommunrevisionens skrivelse 11 februari 2020.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
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§ 47

Remiss – Revisionsrapport – Uppföljande
granskning av genomförda genomlysningar
inom omsorgs- och bildningsförvaltningen

Dnr. KK 2020-000108 007
Under år 2018 genomfördes två externa genomlysningar inom omsorgsförvaltningen och
bildningsförvaltningen i Avesta kommun. De förtroendevalda revisorerna har gett KPMG i
uppdrag att följa upp genomförda genomlysningar. Syftet med uppföljningen har varit att
översiktligt studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av
genomlysningarnas rekommendationer. Särskild granskning har också genomförts av huruvida
de tillfälliga statliga medlen inom skolan han använts till varaktiga organisatoriska lösningar
som är svåra att ta sig ur. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Utifrån genomförd upplysningsgranskning är revisionens översiktliga bedömning att
omsorgsstyrelsen i stora delar och bildningsstyrelsen till viss del har tagit till sig, vidtagit
åtgärder eller påbörjat ett arbete med de rekommendationer som framgick av respektive
genomlysning.
Vidare är revisionens bedömning att bildningsstyrelsen inte har fattat tillräckliga beslut för att
anpassa verksamheten eller de ekonomiska förutsättningarna. Förvaltningen har haft svårt att
anpassa verksamheten i takt med att de riktade statsbidragen minskat då en stor del av medlen
använts till varaktiga organisatoriska lösningar.
Revisionen föreslår fullmäktige att begära in ett yttrande avseende den förbättringsområden
och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från bildningsstyrelsen och
omsorgsstyrelsen till fullmäktige.
Beredning
- KPMG:s rapport, Uppföljande granskning av genomförda genomlysningar inom omsorgsoch bildningsförvaltningen 12 mars 2020.
- Kommunrevisionens skrivelse 17 mars 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Revisionsrapporten skickas till bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen för yttrande.
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§ 48

Remiss – Revisionsrapport – Granskning av
organisationseffektivitet

Dnr. KK 2020-000113 007
KPMG har fått i uppdrag av Avesta kommuns revisorer att granska effektiviteten i
kommunens verksamheter med fokus på personalfrågor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2019. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet med
organisationseffektivitet bedrivs på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.
Utifrån granskningen är revisionens sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte
har tillsett att arbetet med organisationseffektivitet bedrivs på ett ändamålsenligt och
tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras bland annat på att i Avesta kommun är
måluppfyllelsen låg och medarbetarna saknar till viss del tydlighet i styrning och ledning.
Kommunfullmäktiges perspektiv för medarbetare skulle på många sätt bidra till kommunens
organisationseffektivitet om målen hade högre uppfyllelse. Personalkostnader,
personalomsättning och sjukfrånvaro är centrala delar i hur effektiv verksamheten är. För alla
dessa tre bedömer revisionen att det finns effektiviseringspotential i kommunen.
Det strategiska och proaktiva kompetensförsörjningsarbetet har påbörjats genom att ett
program för kompetensförsörjning finns. Däremot har inte arbetet med enhetsspecifika
handlingsplaner påbörjats som ska säkerställa att strategierna i programmet genomförs.
Revisionens bild är att de effektiviseringar som pågår är en följd av besparingsåtgärder och
budgetanpassningar och inte ett medvetet och strategiskt sätt att utveckla och förbättra
verksamheten.
I revisionsrapporten framgår följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
- Ge förvaltningarna i uppdrag att analysera sina kostnader i förhållande till uppnådd kvalitet
för att synliggöra den effektiviseringspotential som finns.
- Ta fram en kommunövergripande värdegrund för att verksamheterna ska ha en gemensam
grund att utgå från för en mer effektiv målstyrning och samsyn i det kommunala
uppdraget.
- Implementera ett ledarskapsprogram för alla chefer för ett utvecklat ledarskap med
tydlighet i styrning och ledning. Säkerställ att cheferna går de obligatoriska utbildningarna
som finns genom att följa upp detta på individnivå.
- Utvärdera effekt av de insatser som genomförts för att minska sjukfrånvaron och prioritera
insatser på enheter med hög sjukfrånvaro för att få maximal nytta.
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- Säkerställ att förvaltningschefer tar del av sina enheters resultat i
medarbetarundersökningen för att detta ska kunna användas i förbättringsarbetet.
- Säkerställ att strategier i kompetensförsörjningsprogrammet genomförs med tydliga mål
och tilldelade resurser för att få effekt i verksamheten.
- Säkerställ att personalenheten tillhandahåller det stöd som cheferna har behov av i arbetet
med handlingsplaner kopplade till medarbetarundersökning, sjukfrånvaro och
kompetensförsörjning.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de
förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från
kommunstyrelsen och omsorgsstyrelsen.
Beredning
- KPMG:s rapport, Granskning av organisationseffektivitet, 24 mars 2020.
- Kommunrevisionens skrivelse 24 mars 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen och omsorgsstyrelsen för yttrande.
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§ 49

Redovisning av remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts

Dnr. KK 2020-000122 913
Kommunkansliet har inkommit med en redovisning över remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts. Av redovisningen framgår följande:
Henrik Öhrns (MP) motion och Heidi Sjungargårds och Carl Sjungargårds
medborgarförslag om återställning av Uppsjöområdets ursprungliga biotop
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig över ärendet. Teknisk service
meddelar att provtagning pågår, vilket ska ingå i remissyttrandet därifrån. Yttrande beräknas
presenteras för tekniska utskottet den 18 maj 2020 vilket innebär att fullmäktige får ärendet i juni.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
laddstolpar för bil vid verket
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till utredarna den 29 oktober 2019 för
klargörande av och förslag om ansvarsförhållande gällande laddstolpar. Ärendet beräknas nå
fullmäktige i maj eller juni 2020.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
laddstolpar vid kommunens arbetsplatser
Motionen beräknas behandlas av fullmäktige i maj eller juni 2020.
Bo Brännströms (L) motion om riktlinjer för förhandsbesked till investerare i
solanläggningar
Fullmäktige beräknas få ärendet i maj eller juni 2020.
Kenth Lindströms medborgarförslag om byggnation av ungdomsbostäder
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari 2020 skickat medborgarförslaget till
ekonomichefen för yttrande över möjligheten till hyresgaranti från kommunen.
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Kenth Lindströms medborgarförslag om byggnation av äldrebostäder
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari 2020 skickat medborgarförslaget till
ekonomichefen för yttrande över möjligheten till hyresgaranti från kommunen samt till
omsorgsstyrelsen för yttrande över förslaget om särskilt boende med dygnetruntomsorg.
Bengt Holmertz m.fl. medborgarförslag om utökning av campingen i Horndal
Ärendet har behandlats på bildningsstyrelsen den 10 april 2020, vilket innebär att fullmäktige får
det i maj eller juni 2020.
Lena Kihlströms medborgarförslag om att markera cykel- och gångbana tydligare mellan
Avesta och Skogsbo
Ärendet behandlas av fullmäktige i april 2020.
Lena Kihlströms medborgarförslag om att lägga ut flytbryggor på några ställen efter
kanotleden
Bildningsstyrelsen har behandlat ärendet, vilket innebär att fullmäktige får det i maj eller juni
2020.
Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C), Annika Johanssons (C) och Karin Perers
(C) motion om framtida personal- och kompetensbehov inom vård och omsorg
Omsorgsstyrelsen beräknas behandla ärendet i maj 2020 vilket innebär att det väntas komma till
fullmäktige i september.
Christer Karlssons (SD) motion om ett tryggare Krylbo
Ärendet har den 29 oktober 2019 skickats till utredarna för yttrande. Ärendet beräknas nå
fullmäktige i juni eller september 2020.
Katarina Anderssons (M) motion om att tillgodose patientens önskemål vid planering av
insatser som utförs av hemtjänsten
Omsorgsstyrelsen beräknas behandla ärendet i april 2020 vilket innebär att det väntas komma till
fullmäktige i juni.
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Katarina Anderssons (M) motion gällande samordnad hemspråksundervisning
Ärendet har behandlats på bildningsstyrelsen i mars 2020, vilket innebär att fullmäktige får det
i maj eller juni 2020.
Per-Ola Ahlströms (SD) motion angående införande av tiggeriförbud i Avesta kommuns
ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsen har yttrat sig. Ärendet beräknas nå fullmäktige i maj eller juni 2020.
Sarina Johansson Ekholms medborgarförslag om parkeringsförbud på Blinkastigen i
Skogsbo
Tekniska utskottet beräknas behandla ärendet i maj 2020, vilket innebär att fullmäktige får det i
juni eller september 2020.
Inga-Britt Widholms medborgarförslag om utsmyckning och namnförslag till nya
förskoleavdelningen vid Balders Hage
Ärendet har behandlats på bildningsstyrelsen i mars 2020, vilket innebära att fullmäktige får det i
maj eller juni 2020.
Inga-Britt Widholms medborgarförslag om skyltning om maxhastighet (gånghastighet)
för cykel-bil-permobil etc. på Kungsgatan – Gågatan
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet, vilket innebär att fullmäktige får det i maj eller juni
2020.
Axel Sjöströms medborgarförslag om skateramp i Horndal
Ärendet utreds av bildningsstyrelsen och beräknas nå fullmäktige under hösten 2020.
Katarina Anderssons (M) motion om behov av insatser från hemtagningsteamet
Omsorgsstyrelsen beräknas behandla ärendet i april 2020 vilket innebär att det väntas komma till
fullmäktige i juni.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 50

2020-04-27

Kommunfullmäktige

§ 49 (forts)
Gunilla Berglunds (C), Annika Johanssons (C), Lars-Åke Carlssons (C) och Karin Perers
(C) motion angående Gruvgärdets Återvinningscentral
Kommunstyrelsen har yttrat sig och ärendet beräknas komma till fullmäktige i maj eller juni 2020.
Margareta Lindgrens (SD) och Per-Ola Ahlströms (SD) motion om tillgång till offentlig
toalett i centrum
Tekniska utskottet beräknas behandla ärendet i maj 2020, vilket innebär att fullmäktige får det i
juni eller september 2020.
Per-Ola Ahlströms (SD), Christer Karlssons (SD) och Margareta Lindgrens (SD) motion
om att införa gratis drogtester för unga under 18 år i Avesta kommun
Ärendet beräknas behandlas på bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen i april 2020, vilket bör
innebära att fullmäktige får det i juni 2020.
Christer Karlssons (SD) och Margareta Lindgrens (SD) motion om införande av fria
broddar för pensionärer fyllda 65 år mantalsskrivna i Avesta kommun
Kommunstyrelsen har yttrat sig. Ärendet beräknas nå fullmäktige i maj eller juni 2020.
Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C) och Karin Perers (C) motion om att införa
jämställdhetsbudgetering
Kommunstyrelsen har yttrat sig. Ärendet beräknas nå fullmäktige i maj eller juni 2020.
Per-Ola Ahlströms (SD), Margareta Lindgrens (SD) och Anita Vytlacils (SD) motion om
snöröjning av handikapparkeringar
Tekniska utskottet beräknas behandla ärendet den 31 augusti 2020, vilket innebär att fullmäktige
får det i september 2020.
Per-Ola Ahlströms (SD) motion om upprättande av ett migrationsbokslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2020 att skicka motionen till
kommunkansliet/utredarna för yttrande. Ärendet beräknas nå fullmäktige under hösten 2020.
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Per-Ola Ahlströms (SD) motion om införande av etableringslån istället för
försörjningsstöd
Ärendet beräknas behandlas på bildningsstyrelsen i april 2020, vilket bör innebära att fullmäktige
får det i juni 2020.
Josefine Folkjerns och Åsa Ängsveds m.fl. medborgarförslag om klimatnödläge, följa
Parisavtalet samt upprättande av plan för fossilfri kommun senast 2030.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2020 att skicka motionen till
kommunkansliet/utredarna, V-Dala miljö- och bygg/hållbarhetsstrategen, Gamla Byn AB,
ungdomsrådet, funktionshindersrådet och pensionärsrådet för yttrande. Utredarna beräknas
lämna in sitt yttrande till kommunstyrelsen i juni 2020.
Lars-Åke Carlssons (C), Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att
minska det digitala utanförskapet
Ärendet beräknas behandlas på bildningsstyrelsen den i maj 2020, vilket bör innebära att
fullmäktige får det i september 2020.
Elias Hedströms medborgarförslag om flytbrygga med hopptorn i Lillsjön. Ärendet
beräknas behandlas på bildningsstyrelsen i april 2020, vilket bör innebära att fullmäktige får det i
juni 2020.
Paulina Wennerlunds medborgarförslag om användande av pyroteknik i Avesta kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari att skicka ärendet till teknisk service
för yttrande.
Karin Perers (C), Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C) och Annika Johanssons
(C) motion om förnyelse av offentliga miljöer i Fors
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari att skicka ärendet till teknisk service
för yttrande.
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Överlämnat till kommunstyrelsen
Joel Lundgrens m.fl. medborgarförslag om att Ebbe König ska få en egen minnesplatta
på gågatan
Kommunstyrelsens arbetsutskott har noterat förslaget.
Elisabet Söderqvists medborgarförslag om att Lars Hjertner ska få en platta på Lilla
Torget
Kommunstyrelsens arbetsutskott har noterat förslaget.
Elisabet Söderqvists medborgarförslag om att Inger M Eriksson ska få en platta på Lilla
Torget
Kommunstyrelsens arbetsutskott har noterat förslaget.
Överlämnat till omsorgsstyrelsen
Kenth Lindströms medborgarförslag om att göra socialtjänsten mer ”mänsklig”
Omsorgsstyrelsen beräknas behandla ärendet i april 2020.
Kenth Lindströms medborgarförslag om insatser för att minska användningen av
centralstimulerande medel
Omsorgsstyrelsen beräknas behandla ärendet i april 2020.
Överlämnat till bildningsstyrelsen
Ungdomsrådets medborgarförslag om musik på toaletterna i Avesta kommuns
högstadieskolor och gymnasieskola
Ärendet beräknas behandlas på bildningsstyrelsen i april 2020.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 1 april 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningarna godkänns.

___
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Delegationsbeslut

- Dnr. KK 2020-000029 049
Kommunfullmäktiges ordförande om bidrag till Synskadades Riksförbund, SRF Avestas
informationsverksamhet 2020.

___
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Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2020.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/.
1. Dnr. KK 2020-000100 102
Länsstyrelsens beslut om att Peter Kotipelto (S) blir ny ersättare i fullmäktige efter Elisabet
Palmkvist (S).
2. Dnr. KK 2020-000083 102
Länsstyrelsens beslut om att Lis Linnberg (L) blir ny ersättare i fullmäktige efter Ahmad
Moujawaz (L).
3. Dnr. KK 2020-000053 102
Länsstyrelsens beslut om att Henrik Schef (M) blir ny ersättare i fullmäktige efter Eric
Karlsson (M).
4. Dnr. KK 2019-000354 801
Bildningsstyrelsens beslut den 11 december 2019 om taxa för lotteriregistrering för ideella
föreningar.
5. Dnr. KK 2018-000267 912
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2020 med anledning av inlämnat
medborgarförslag om att Ebbe König ska få en egen minnesplatta på gågatan.
6. Dnr. KK 2019-000273 912
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2020 med anledning av inlämnat
medborgarförslag om att Lars Hjertner ska få en platta på Lilla Torget.
7. Dnr. KK 2019-000274 912
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2020 med anledning av inlämnat
medborgarförslag om att Inger M Eriksson ska få en platta Lilla Torget.
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8. Dnr. KK 2019-000178 788
Kvartalsrapporter för kvartal 4 år 2019 över gynnande beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen samt gynnande beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader efter
beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom tre månader.
9. Dnr KK-2020-000091 049
Protokollsutdrag från språktolknämnden i Dalarna 27 februari 2020 gällande
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019.
10. Dnr. KK 2020-000092 007
Kommunrevisionens verksamhetsberättelse för år 2019.
11. Dnr. KK 2020-000035 101
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidium 25 mars 2020.
12. Dnr. KK 2020-000057 914
Tillbakadragen interpellation om pandemi.

___
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Avslutning

Fullmäktiges ordförande Blerta Krenzi (S) informerar om att fullmäktigemötet i maj kommer
att ställas in då de ärenden som är aktuella kan vänta till nästkommande möte, vilket passar bra
i dessa Corona-tider.
Hon avslutar sedan fullmäktigemötet med dessa ord:
Då är alla punkter på dagordningen behandlade men några avslutade ord innan vi lämnar. Som
sagt, Coronapandemin påverkar oss alla.
Det är en läskig tid just nu, vi kan inte göra precis som vi vill när vi vill utan nu är det viktigt att
visa hänsyn till varandra och att följa myndigheternas rekommendationer.
Presidiet skulle vilja ta en stund och tacka all personal som arbetar inom kommunen. Vi har en
fantastisk vård- och omsorgspersonal som arbetar dygnets alla timmar för att ta hand om de som
behöver det mest. Vi har fantastisk personal inom förskola och skola som otröttat tar hand om
våra barn och unga. Och vi får inte glömma vår fina personal inom de tekniska
förvaltningarna såväl som bolagen. Vår personal är samhällets trogna hjältar! Sedan har vi
också våra företag och föreningar som alla på sitt sätt bidrar till att underlätta den nya vardagen
för våra medborgare. Och på tal om våra medborgare, vilka fantastiska initiativ som har tagits av
många. Man ställer upp för vänner, grannar, ja för varandra! Man hjälps åt och man visar att i de
tuffaste tiderna då står vi alla enade! Det kommer en tid efter Corona, vi kommer att ta oss
igenom detta tillsammans. Som en klok vän till mig sa, håll hjärtat varmt, huvudet kallt, och
händerna rena! Visa hänsyn och ta hand om varandra!
Med de orden förklarar jag kvällens möte för avslutat. På återseende!
___
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NÄRVAROLISTA 27 APRIL 2020
OMRÖSTNING
§
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 1)
Susanne Holmberg
Lars-Åke Carlsson
Lars Levahn
Roy Uppgård
Anita Vytlacil
Charlotta Engström
Katarina Andersson
Bo Brännström
Åsa Lövgren
Daniel Brogedahl
Rolf Rickmo
Ruth Johansson
Göte Lindgren
Göran Edström
Erika Bengtsson
Peter Albinsson
Tom Andersson
Gunilla Berglund
Patrik Engström 2)
Karl Vytlacil
Kirsti Persson
Gabriella Persdahl
ANTAL

(S)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(M)
(C)
(S)
(KD)
(SD)
(S)
(M)
(L)
(S)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(V)
(M)
(S)
(C)
(S)
(SD)
(S)
(M)
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NÄRVAROLISTA 27 APRIL 2020
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Helena Bergkvist
Henrik Hästbacka
Tom Hansen
Madeleine Ingmarstedt
Henric Schef
Annika Johansson
Jan-Olof Källström
Daniel Henriksson
Lis Linnberg
Jeannie Lundqvist
Roland Lindén
Gerd Svedberg
Jonas Wells
Eva Blixt
Thomas Lidström
Eva Lidström
Anders Westman
Irja Tofvesson
Hans Danielsen
Lars-Olov Eriksson
Peter Kotipelto
Mikael Moen
Tord Birgersson
Tomi Sandvik
David Larsson

ANTAL
TOTALT ANTAL

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

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

2
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1) §§ 25–28
2) §§ 29–51
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