Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige

2020-06-15

Plats och tid

Bygdegården Jubel, Sjöviks Folkhögskola Klockan 13:00 - 18:10

Beslutande

Blerta Krenzi (S), ordförande
Övriga närvarande enligt bifogade närvaro- och omröstningslista.

Övriga deltagande

Anders Friberg, kommundirektör
Anders Kilström, sekreterare

Utses att justera

Roy Uppgård (KD) och Karin Perers (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 18 juni 2020

Underskrifter

Paragrafer
53 - 95

Sekreterare
Ordförande
Justerande
ANSLAG
Sammanträde

Kommunfullmäktige

Datum

2020-06-15

Anslag sätts upp

2020-06-18

Protokollets förvaring

Kommunkansliet

Anslag tas ner

Anders Kilström

2020-07-10

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 2

2020-06-15

Kommunfullmäktige
ÄRENDELISTA
§ 53

Inga-Britt Widholms medborgarförslag om skyltning om maxhastighet
(gånghastighet) för cykel-bil-permobil etc. på Kungsgatan-Gågatan

§ 54

Inga-Britt Widholms medborgarförslag om utsmyckning och namnförslag till nya
förskoleavdelningen vid Baldershage

§ 55

5

Lena Kihlströms medborgarförslag om att lägga ut flytbryggor på några ställen
efter kanotleden

§ 56

7

Sarina Johansson Ekholms medborgarförslag om parkeringsförbud på
Blinkastigen i Skogsbo

§ 57

9

Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
laddstolpar vid kommunens arbetsplatser

§ 58

11

Gunilla Berglunds (C), Annika Johanssons (C), Lars-Åke Carlssons (C) och Karin
Perers (C) motion angående Gruvgärdets återvinningscentral

§ 59

13

Christer Karlssons (SD), och Margareta Lindgrens (SD) motion om införande av
fria broddar för pensionärer fyllda 65 år mantalsskrivna i Avesta kommun

§ 60

16

Per-Ola Ahlströms (SD) motion angående införande av tiggeriförbud i Avesta
kommuns ordningsföreskrifter

§ 61

4

19

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

22

§ 62

Katarina Anderssons (M) motion om samordnad hemspråksundervisning

25

§ 63

Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C), Annika Johanssons (C) och Karin
Perers (C) motion om framtida personal- och kompetensbehov inom vård och
omsorg

§ 64

27

Katarina Anderssons (M) motion om att tillgodose patientens önskemål vid
planering av insatser som utförs av hemtjänsten

30

§ 65

Mål och budget 2021–2023

33

§ 66

Organisations- och strukturförändring grundskola

35

§ 67

Revidering av hållbarhetsprogram för Avesta kommun

38

§ 68

Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

40

§ 69

Årsredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund

41

§ 70

Årsredovisning Västmanland-Dalarna lönenämnd

43

§ 71

Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna

45

§ 72

Reglemente för gemensam nämnd för upphandling

46

§ 73

Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet

48

§ 74

Förändrad investeringsvolym 2020

49

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 3

2020-06-15

Kommunfullmäktige
§ 75

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

50

§ 76

Inrättande av individnämnd samt avskaffande av omsorgsstyrelsens individutskott

51

§ 77

Riktlinjer för direktupphandling i Avesta kommunkoncern

54

§ 78

Riktlinjer för e-post

55

§ 79

Val av ersättare i omsorgsstyrelsen efter Kjell Nyman (L)

56

§ 80

Val av ersättare i bildningsstyrelsen efter Ahmad Moujawaz (L)

57

§ 81

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

58

§ 82

Val av ledamöter och ersättare i individnämnden

59

§ 83

Remiss - Bosse Hasselbergs medborgarförslag om fartgränser i Avesta kommun

60

§ 84

Remiss - Hans Johansson med fleras medborgarförslag om farthinder på
Gubbmossvägen 19–23 samt Illestigen 7 & 12

§ 85

61

Remiss - Khadija Mohamuds, Kristina Mdlool, Jasmin Chamdins, Lisa Engdahls
och Petra Lidströms medborgarförslag om aktiva skol IF på kommunens skolor

62

§ 86

Remiss – Jimmy Erikssons medborgarförslag om bilbio och bilbingo

63

§ 87

Remiss – Helena Lindberg Ringlunds medborgarförslag om gräsklippning av
"Kullen" på Grytnäs gärde

§ 88

64

Remiss - Maarit Hesslings (M) motion om språktest för alla som rekryteras till
jobb inom omsorgsförvaltningen

§ 89

65

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

66

§ 90

Remiss – Johan Thomasson (M) med fleras motion gällande avgiftsfri busstrafik

67

§ 91

Remiss – Katarina Anderssons (M) motion angående solceller på kommunens
ishallar

§ 92

68

Remiss – Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade generella ägardirektiv i
kommunala bolag

§ 93

69

Remiss – Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade generella ägardirektiv i
kommunala bolag gällande finansiering

70

§ 94

Delgivningar

71

§ 95

Avslutning

72

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2020-06-15

Kommunfullmäktige

§ 53

Sida 4

Inga-Britt Widholms medborgarförslag om
skyltning om maxhastighet (gånghastighet) för
cykel-bil-permobil etc. på Kungsgatan-Gågatan

Dnr. KK 2019-000279 912
Inga-Britt Widholm har lämnat in ett medborgarförslag.
Hon önskar att det införs en maxhastighet på Kungsgatan-Gågatan på 7–9 km/tim för
cykel/bil/permobil etc. Hon skriver att vissa tror att det är fri hastighet/rally mellan gående
som gäller och att det finns risk för krockar i lekområdena för barn efter gågatan.
Teknisk service har yttrat sig över förslaget.
Teknisk service yttrande
Kungsgatan mellan Bryggaregatan och Markusgatan är gågata men har tidigare varit skyltad
som gång- och cykelbana. Nu sitter rätt skylt på plats och det är maxhastigheten gånghastighet
för alla fordonsslag. Väjningsplikt gentemot gående.
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses som besvarat utifrån teknisk
service yttrande. Det är även kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Inga-Britt Widholms medborgarförslag 14 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 169.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 169.
- Teknisk service skrivelse nr 5.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 23 mars 2020, § 15.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 41.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.
___
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§ 54

Inga-Britt Widholms medborgarförslag om
utsmyckning och namnförslag till nya
förskoleavdelningen vid Baldershage

Dnr. KK 2019-000278 912
Medborgarförslaget
Inga-Britt Widholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Som utsmyckning och även som namnförslag till förskoleavdelning önskar hon att få se
Nancy Belins bonad ”Pingviner” i nybygget Balders Hage. Hon skriver att Nancy Belin även
har flera andra motiv att visa upp.
Förslaget har skickats till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Den nya förskolan Baldershage har redan fått namn på aktuella avdelningar, vilket både
personal och ledning varit involverade i. Namnen finns inlagda i vårt system som
administrerar barn- och skolbarnomsorgen. Därmed ser vi ingen anledning till att göra en
förändring i det här läget. Tid för namnsättning har getts och ett par av avdelningsnamnen
följer med från avlämnande förskola.
Förskolan har inte avsatt några medel för det här ändamålet, eller planerat för någon direkt
utsmyckning av verksamheten. Det angivna konstverket har ingen känd förankring i
verksamheten i dagsläget.
Yttrandet från bildningsstyrelsen gällande konstverket grundar sig inte på något
ställningstagande och värderande av dess innehåll och utformning. Förskolan är inte heller
principiellt emot någon form av utsmyckning, men har inte avsatt någon budget för
ändamålet.
Bildningsstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska avslås, vilket även är kommunstyrelsens
förslag.
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§ 54 (forts)
Beredning
- Medborgarförslag från Inga-Britt Widholm 14 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 168.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 168.
- Bildningsstyrelsen 11 mars 2020, § 13.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 61.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 66.
Mikael Westberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
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§ 55

Sida 7

Lena Kihlströms medborgarförslag om att lägga
ut flytbryggor på några ställen efter kanotleden

Dnr. KK 2019-000231 912
Medborgarförslaget
Lena Kihlström anför följande i sitt medborgarförslag:
Lägg ut flytbryggor på några ställen efter kanotleden så att de som är ute och promenerar kan
komma fram till vattnet. Det är väldigt få ställen nu där man kan komma fram till vattnet. En
varm dag kan det vara skönt att sitta på bryggkanten och ha fötterna i vattnet t.ex. Även för de
som paddlar kajak kan det vara skönt att ha någonstans att enkelt kunna gå upp och rasta. Det
finns väldigt få ställen efter älven mellan Avesta och Krylbo där du kan lägga i en kajak eller
komma fram till vattnet som gående. I Tyttbo har de fina flytbryggor som går att köpa i
sektioner och göra bryggorna så långa som önskas.
Bildningsstyrelsen har yttrat sig över förslaget.
Bildningsstyrelsens yttrande
Att placera ut flytbryggor kräver bygglov och tillåtelse av markägare. Det som komplicerar
byggnationer är att strandskydd råder längs hela området och att en säkerhetsrisk finns på
grund av kraftstationen nedanför Kyrkbron.
Bildningsstyrelsen har en pågående utredning med anledning av Ola Mattiassons
medborgarförslag om förbättringar vid Älvpromenaden. Bildningsstyrelsen föreslår att Lena
Kihlströms förslag tas med i pågående utredning. Det är även kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Lena Kihlströms medborgarförslag 9 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 135.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 141.
- Bildningsstyrelsen 11 mars 2020, § 14.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 50.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 65.
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§ 55 (forts)
Mikael Westberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat.
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§ 56

Sarina Johansson Ekholms medborgarförslag
om parkeringsförbud på Blinkastigen i Skogsbo

Dnr KK 2019–000271 912
Medborgarförslaget
Sarina Johansson Ekholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Under flertalet år har vi boende i kvarteret Gubbmossen haft svårigheter att åka ut och in i
kvarteret från Brunnsvägen. Långvarigt parkerade bilar gör körbanan trång. Detta gäller främst
under vinterhalvåret eftersom plogning sällan utförs.
I augusti 2019 var ytterligare en fastighet med tolv lägenheter inflyttningsklar. Vi boende i
kvarteret gubbmossen befarar nu ännu mer bekymmer än tidigare på vår gata.
Yrkesverksamma måste kunna komma till och från sitt hus. Sopbil, brandkår, postbil,
snöplog/sandningsfordon, ambulans likaså.
En obebyggd tomt har buskar och växtlighet utåt gatan, vilket skymmer sikten och det
behöver klippas ner omgående.
Hon skriver vidare att alla boende i kvarteret önskar parkeringsförbud året om på hela
Blinkastigen från Brunnsvägen fram till vändplanen vid bostadsrättsföreningen Gubbmossen,
på båda sidor om vägen. De förutsätter också att vägen kommer att skötas betydligt bättre
under vintersäsongen från och med nu, när det har flyttat in ytterligare boende längs gatan.
Det är i dagsläget en till två bilar som är parkerade längs vägen ofta dagligen och nattetid.
Medborgarförslaget har skickats till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Blinkastigen är detaljplanelagd som lokalgata och snöröjs vid 10 cm snö. Enligt plan och
bygglagen så ska parkeringar för boende ombesörjas på egen fastighet och kommunen har
ingen skyldighet att tillhandahålla gatuparkeringsplatser.
Teknisk service avser att konsekvens utreda förslaget om ett P-förbud på Blinkastigen och
utredningen beräknas vara färdig till 2020-09-01.
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser därmed att medborgarförslaget ska anses som
besvarat. Det är även kommunstyrelsens förslag.
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§ 56 (forts)
Beredning
- Medborgarförslag från Sarina Johansson Ekholm 3 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019 § 165.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019 § 165.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 19.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 maj 2020, § 21.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 67.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat.
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§ 57

Sida 11

Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och LarsÅke Carlssons (C) motion om laddstolpar vid
kommunens arbetsplatser

Dnr. KK 2019-000141 913
Motionen
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlsson (C) anför följande i sin motion:
Avesta kommun har ambitioner att vara en klimatsmart och miljövänlig kommun. Kommunen är
största arbetsgivaren med personal i alla kommundelar. Många av personalen åker bil till och från
jobbet. Det är många som försöker vara klimatsmarta och har hybridbilar/elbilar. Tyvärr är det
glest med möjligheter att ladda elbilar inom vår kommun. Det gäller såväl privata bilister,
eventuella kommunala tjänstefordon som de bilar personalen kör till och från jobbet. Några nya
laddställen har tillkommit för allmänhet men efterfrågan är större.
Avesta kommun bör snarast förbättra möjligheter att ladda elbilar för personal som försöker vara
miljömedvetna.
Utifrån ovanstående yrkar motionärerna att Avesta kommun investerar i laddstolpar för personal
med elbilar.
Motionen har remitterats till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Teknisk service instämmer att det är viktigt att tillhandahålla laddningsmöjligheter för
anställda för att underlätta för anställda att tänka på miljön i val av drivmedel. Idag finns 19
elbilar registrerade i Avesta kommun. Utöver dessa tillkommer personal från andra
kommuner. Förutsättningarna för att köpa elbil skulle vara bättre om det fanns möjlighet att
ladda på arbetsplatsen.
Kostnaden per laddstolpe med två laddpunkter är cirka 40 000 kr.
Teknisk service tillhandahåller parkeringsplatser vid omsorgens hus, stadshuset och i Månsbo,
vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Teknisk service har för avsikt att utreda
behovet av laddstolpar, i samverkan med GBAB, vid kommunala arbetsplatser under 2020–
2021.
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§ 57 (forts)
Detta genom att skicka ut förfrågningar till verksamheterna för att skapa en nulägesanalys och
lyssna av intresse och behovet av laddningsmöjligheter.
Därmed anser teknisk service att motionen ska anses som besvarad. Det är även
kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion 26 april 2019.
- Kommunfullmäktige 29 april 2019, § 57.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2019 § 78.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 6.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 februari 2020, § 8.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 29.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen ska
tillstyrkas. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses
som besvarad. Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsens tekniska utskott enligt
Lars Isacssons förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.
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§ 58

Sida 13

Gunilla Berglunds (C), Annika Johanssons (C),
Lars-Åke Carlssons (C) och Karin Perers (C)
motion angående Gruvgärdets
återvinningscentral

Dnr. KK 2019-000301 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Avestas nya återvinningscentral Gruvgärdet i Krylbo är flitigt använd och välorganiserad.
Avestaborna lämnar mycket till återvinning. Det är bra och positivt för miljön.
Men det saknas möjlighet att återvinna alla sorters plastavfall. Nu kan man sortera och lämna
plastförpackningar i en behållare. Övrigt avfall av plast som till exempel större dunkar,
trädgårdsmöbler, emballage mm ska lämnas i brännbart vilket inte är optimalt ur miljösynpunkt.
Även planglas, till exempel gamla fönsterrutor, återvinns inte heller. Det ska lämnas där det står
fyllnadsmaterial.
För att öka återvinning av dessa material bör det införas ytterligare "fraktioner" för sortering av
plast och glas.
Undertecknade yrkar att utökningen av sortering enligt ovan kan införas snarast och att det sker
genom dialog mellan Avesta kommun och avfallsbolaget.
Motionen har skickats till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande.
Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande
Avesta Vatten arbetar ständigt med att ta hand om avfallet så att man kommer så högt upp i
avfallstrappan som möjligt. Det finns även angivna mål i avfallsplanen för Avesta kommun
som behandlar mottagandet av grovavfall. Två av dessa mål anges nedan:
• Behandling av grovavfall ska så långt som möjligt styras till återvinning och resultatet
ska delges hushållen.
• Resultateffektiva och klimatfrämjande transporter av grovavfall ska prioriteras.
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§ 58 (forts)
I detta arbete samarbetar Avesta Vatten med övriga kommuner och bolag i Dalarna genom
organisationen Dala Avfall. Det pågår arbete med flera projekt i Dala Avfall och ett exempel
är ett projekt som syftar till att utöka antalet fraktioner som kan återvinnas vid
återvinningscentralerna. Det kan till exempel handla om att göra gemensamma upphandlingar
för mottagning och behandling av materialet eller gemensamma logistiklösningar.
Av de fraktioner som motionärerna tar upp så är inte allt ett kommunalt ansvar.
Förpackningar, såväl stora som små, ska samlas in och tas om hand av förpackningsindustrin.
De återvinningsbehållare som finns på Gruvgärdets återvinningscentral ägs och töms av FTI
AB som sköter insamlingen år förpackningsindustrin. Större plastförpackningar som inte ryms
i FTI:s behållare förekommer ytterst sällan i hushållen. De stora plastförpackningar som
förekommer inom lantbruket och industrin samlas in genom särskilda insamlingssystem och är
inte ett kommunalt ansvar.
Vad gäller övriga fraktioner såsom hårdplast som inte är förpackningar finns det inte idag
något bra insamlingssystem som fungerar i vår region. De system som finns kräver långa
transporter vilket också medför höga mottagningskostnader. För mottagning och återvinning
av planglas finns inte heller något mottagningssystem i regionen. De mottagningssystem som
finns ställer också höga krav på att fraktionen ska vara fri från trä, kitt och lim.
Avesta Vatten ser inte att det idag finns mottagningssystem med vettiga logistiklösningar som
skulle motivera utökning med sortering av de fraktioner som motionärerna föreslår. Det skulle
även bli kostsamt, men vi arbetar tillsammans med Dala Avfall för att hitta mottagningssystem
och gemensamma logistiklösningar som kan utöka antalet fraktioner som återvinns.
Avesta Vatten och Avfall AB avstyrker motionärernas förslag, vilket även är
kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.
Beredning
- Centerpartiets motion 28 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 172.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019. § 172.
- Avesta Vatten och Avfall AB 19 februari 2020, § 4.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 46.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 46.
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§ 58 (forts)
Gunilla Berglunds (C) yrkar bifall till motionen. Patrik Sundin (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om avstyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Patrik Sundins förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.

___
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§ 59

Christer Karlssons (SD), och Margareta
Lindgrens (SD) motion om införande av fria
broddar för pensionärer fyllda 65 år
mantalsskrivna i Avesta kommun

Dnr. KK 2019-000304 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Sedan tidigare vet vi att halkolyckor ökar markant inom Avesta kommun när vintern kommer
och när den första halkan lägger sig som en blankpolerad yta över kommunens gator, cykelvägar
och offentliga platser. Många äldre personer råkar ofta illa ut och bryter både armar och ben när
de halkar och inte klarar av att parera ett fall. Dels så försämras reaktionsförmågan med stigande
ålder, dels så blir kroppen i ett sämre skick pga. av olika sjukdomar och många gånger pga.
osteoporos (benskörhet). Osteoporos är mycket vanligt förekommande hos kvinnor. Kvinnor
har en två till tre gånger högre risk än män att drabbas av osteoporos och vid 70-års ålder har
drygt var tredje kvinna och var sjätte man benskörhet (Källa: 1177 vårdguiden).
Kostnaden för samhället gällande halkrelaterade frakturer är många gånger hög. Förutom den
akuta vården så krävs det även en lång rehabilitering för att kunna fungera och leva ett normalt
och rörligt liv fortsättningsvis.
Enligt DRG, diagnosrelaterade grupper (ett sätt att klassificera vårdinsatser i sjukvården genom
att sammanställa diagnoskoder så skapas DRG koder), så är kostnaden under år 2018 för en
handledsoperation eller en fotledsoperation 26 900 SEK vid ett okomplicerat brott. Vid ett
komplicerat brott är kostnaden 42 629 SEK. Görs något av ingreppen vid dagkirurgi så är
kostnaden 21 600 SEK. En lårbensfraktur kostar 52 920 SEK. En okomplicerad höft- &
bäckenfraktur kostar 44 695 SEK medan en komplicerad höft- & bäckenfraktur kostar 57 938
SEK. Alla dessa kostnader är beräknade vi slutenvård. Det tillkommer även kostnader för
eventuella återbesök med 3 110 SEK/besök. Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut eller
gipstekniker kostar 1 840 SEK/besök.
Under perioden oktober till december 2017 så besökte 284 patienter akutmottagningen på Falu
Lasarett med orsakskod för halkolycka pga. snö eller is.
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§ 59 (forts)
Sverigedemokraterna vill att Avesta kommun inför fria broddar för pensionärer över 65 år
som är mantalsskrivna i Avesta kommun. Distribution eller avhämtning av broddar är en
senare och mer praktisk fråga i och med att alla inte vill ha broddar eller de kanske redan har
fungerande broddar. Ett möjligt sätt att nå ut till kommunens innevånare är att broddarna
distribueras genom hemtjänstpersonalen, på samtliga kommunala träffpunkter och på
bibliotek och servicehus för att spara på kostnader utöver själva broddarna.
För summan, 57 938 SEK, som en komplicerad höft- & bäckenfraktur kostar, får man i nuläget
ca 643 par broddar när priset är 90 SEK per par. En investering som betalar sig på lång sikt i och
med att många halkolyckor kan undvikas. Oskarshamns kommun har både under år 2017 och år
2018 delat ut fria broddar till sina innevånare över 65 år. Andra kommuner som delat ut fria
broddar eller subventionerat kostnaden för broddar är bland annat Markaryd, Mönsterås, Habo,
Askersund, Laxå och Nora.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
- att Avesta kommun inför fria broddar för pensionärer över 65 år som är mantalsskrivna i
Avesta kommun för att förhindra höga kostnader för halkrelaterade fallolyckor som kostar
samhället stora pengar i vård och rehabilitering.
Pensionärsrådet har yttrat sig i samråd med kommunkansliets utredare.
Pensionärsrådets och kommunkansliets yttrande
Pensionärsorganisationerna inom Avesta kommun har vid möte den 4 februari 2020 tagit del
av Sverigedemokraternas motion gällande utdelning av broddar till alla medborgare inom
Avesta kommun med en ålder över 65 år och därvid beslutat yttra sig enligt följande:
Syftet med motionen är vällovligt och denna fråga har, såvitt organisationerna kan minnas,
varit föremål för en tidigare motion. Vid detta tillfälle konstaterades att ett genomförande av
motionen är behäftad med flera praktiska svårigheter. Organisationerna anser vidare att det i
dagens ekonomiska läge finns för pensionärerna angelägnare frågor att lägga tillgängliga
ekonomiska resurser på.
Pensionärsrådet föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avstyrks.
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§ 59 (forts)
Pensionärsrådets yttrande är också kommunkansliets yttrande och förslag till beslut gällande
Sverigedemokraternas motion gällande införandet av fria broddar för pensionärer fyllda 65 år
mantalsskrivna i Avesta kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avstyrkas.
Beredning
- Sverigedemokraternas motion 28 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 175.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 175.
- Yttrande från pensionärsrådet och utredarna 28 februari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 47.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 47.
Tom Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avstyrkande. Christer
Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Tom Anderssons förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.

___
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§ 60

Sida 19

Per-Ola Ahlströms (SD) motion angående
införande av tiggeriförbud i Avesta kommuns
ordningsföreskrifter

Dnr. KK 2019-000263 913
Motionen
Per-Ola Ahlström (SD) anför följande i sin motion:
Efter godkännande dom i Högsta förvaltningsrätten den 17 december 2018 införde Vellinge
kommun tiggeriförbud genom ändring i deras lokala ordningsföreskrifter. Därefter har flera
kommuner gjort detsamma, 16 kommuner utreder frågan för kommande reglering enligt SR
Ekots undersökning den 26 augusti i år och fler kommuner väntas följa. Socialdemokratiska
Eskilstuna har infört tillståndsplikt för tiggeri.
I Avesta kommun upplevs tiggeri som ett problem av väldigt många invånare och även handlare
och företagare. Den 19:e februari i år gick Svensk Handel ut med en debattartikel om ett
nationellt förbud för att förbjuda tiggeri.
Tiggeri är ett hitintills oreglerat område som vi måste få kontroll över och de som tigger gör det
oftast för att de lever under svåra förhållanden, till exempel fattigdom, hemlöshet eller psykisk
ohälsa. Många av de utsatta som tigger i Sverige är EU-medborgare från främst Bulgarien och
Rumänien och dessa har enligt både Polisen, regering och media ofta utnyttjats av kriminella gäng
i bland annat människohandel och utpressning.
Att människor tigger löser inte deras problem i grunden, det kan tvärtom stå i vägen för att ta itu
med de bakomliggande problemen. Regeringens egen tiggeriutredare Martin Valfridsson
uppmanar därför folk att istället skänka pengar till frivilligorganisationer som verkar i exempelvis
Rumänien och Bulgarien för människors liv och levnadsförhållanden.
SVT Väst rapporterade även att Rumäniens egen ambassadör Raduta Matache i februari 2014
uppmanar den svenska befolkningen att inte ge pengar till tiggare. De som tigger på gatorna i
Sverige är till stor del fattiga romer som har mycket svåra levnadsförhållanden i sina hemländer.
Att tillåta dem att tigga här gör att problemen blir mindre synliga på hemmaplan vilket i sin tur
leder till att regeringarna i Rumänien och Bulgarien inte behöver ta itu med situationen.
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§ 60 (forts)
Dessa länder har bland annat fått flera miljarder kronor ifrån EU:s strukturfonder för att kunna
ta tag i dessa problem, och med hänsyn dels till migranternas önskan om att kunna leva och
försörja sig i hemlandet samt de resurser som finns där och genom EU:s strukturfonder, borde vi
från svensk sida lägga merparten av våra ansträngningar på att vara med och bidra till förändring
där.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att Avesta kommuns
ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på
kommunens mark samt att passiv insamling blir tillståndspliktig på övrig mark inom Avesta
kommun.
Motionen har remitterats till kommunkansliet och dess utredare för yttrande.
Kommunkansliets yttrande
Sverige är ett av få länder i EU som inte har regler kring tiggeri. Därför söker sig EUmedborgare hit för att tigga.
Att införa tiggeriförbud innebär en ökad arbetsbelastning för Polisen, då kontroll av tillstånd
och avhysning skulle bli ett uppdrag för Polisen. Erfarenhet från andra kommuner visar att
förbud mot tiggeri eller tillståndsförfarande kan generera andra typer av brott vilket ytterligare
ökar Polisens arbetsbörda och dessutom kan leda till att tiggarnas redan svåra situation
försämras ytterligare.
Forskningen tyder på ett tiggeriförbud inte skulle förbättra levnadsvillkoren för de individer
som tigger, utan ytterligare marginalisera redan utsatta och förstärka utanförskapet, vilket i sin
tur kan leda till ökad kriminalitet och att människohandel kan gynnas.
Lokalt tiggeri i Avesta kommun förekommer endast i begränsad omfattning och inverkar inte
på den allmänna ordningen. Enligt kommunpolisen i Avesta lägger Polisen inga resurser på att
hantera ordningsstörningar kopplat till tiggeri i dagsläget.
Kommunstyrelsen föreslår utifrån yttrandet att motionen ska avstyrkas.
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§ 60 (forts)
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion 27 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 146.
- Yttrande från kommunkansliets utredare 5 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 49.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 49.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till motionen. Lars Isacsson (S), med instämmande av
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Tom Andersson (S) och Mikael Westberg (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Lars Isacssons förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.
Per-Ola Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD) och Tomi Sandvik (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Per-Ola Ahlströms förslag.
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§ 61

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

Dnr. KK 2019-000327 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Nationella studier visar dock att det råder skillnader i hur samhällets resurser fördelas
mellan män och kvinnor. Jämställdhetseffekterna av de kommunala prioriteringarna måste
analyseras för att främja jämställdheten både i fördelning av pengar och i det faktiska arbetet.
Jämställdhetsbudgetering är ett sätt att integrera jämställdhetsperspektiv i alla delar av
budgetarbetet. En av de rekommendationer som Sverige fick från FN:s Kvinnokonvention
(CEDAW) 2016 var att jämställdhetsbudgetering ska ske på samtliga nivåer i samhället för att
säkerställa jämställdhetsintegrering.
I det kommunala utredningsarbetet måste jämställdhetsanalys göras på samtliga förslag.
Underlagen för de politiska besluten måste spegla den verklighet där besluten ska realiseras
Yrkande:
Att införa jämställdhetsbudgetering inom samtliga kommunens verksamheter samt
Att jämställdhetsanalysera kommunens budget för att säkerställa att offentliga medel fördelas
mer jämställt och på ett icke diskriminerande sätt.
Motionen har skickats till kommunkansliet och dess utredare för yttrande.
Kommunkansliets yttrande
Jämställdhetseffekterna av de kommunala prioriteringarna måste analyseras för att främja
jämställdheten både i fördelning av pengar och i det faktiska arbetet skriver motionärerna.
Att arbeta med jämställdhetsbudgetering är ett sätt att integrera jämställdhetsperspektiv i
Avesta kommuns verksamheter. I Avesta kommuns Mål och Budget finns ett mål och en
indikator med jämställdhet i fokus. (jämställd lönesättning). I arbetet med mål och indikatorer
kan enkelt ett jämställdhetsfokus läggas till genom att mäta utifrån ett gender-perspektiv.
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§ 61 (forts)
I arbetet med jämställdhetsbudgetering kan man välja på att fokusera på hela budgeten eller på
ett område.
Förslagsvis skulle kartläggning av ett område kunna innehålla följande punkter:
(Gender Budgeting – en checklista, Ingrid Osika & Anna Klerby)
- Omfattning och kostnader eller intäkter
- Målgruppens karaktär; hur ser den tilltänkta målgruppen ut?
- Behov och prioriteringar; ta hjälp av forskning och exempelvis medborgarenkäter (se SCB
medborgarundersökning utred kommentar)
- Mottagarnas karaktär; exempelvis besöksstatistik, medlemsstatistik, vårdmottagare,
resenärer, etc.
- Resursfördelning utifrån behov; kr/grupp, kvinnor respektive män, kr/kvinna respektive
man
- Räkna på hur budgeten skulle förändras om kvinnor och män fick lika mycket/lite resurser
I samband med Avesta kommuns budgetarbete skulle jämställdhetsanalys med kartläggning,
uppföljning och analys av ett utvalt område kunna göras. Mål och indikatorer kan följas upp
med ett jämställdhetsfokus genom att mäta utifrån ett gender-perspektiv.
I utredningssammanhang gällande styrande dokument kan såväl jämställdhet som
tillgänglighet, hållbarhet, barn bästa utifrån barnkonventionen vara ”perspektiv” som alltid ska
kartläggas och inkluderas i förslag.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska tillstyrkas.
Beredning
- Motion från Gunilla Berglund (C), Lars-Åke Carlsson (C) och Karin Perers (C) 22
november 2019.
- Kommunfullmäktige 25 november 2019, § 188.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 3.
- Yttrande från kommunkansliets utredare 10 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 50.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 50.
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§ 61 (forts)
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Lars Isacsson (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tillstyrks.
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Katarina Anderssons (M) motion om samordnad
hemspråksundervisning

Dnr. KK 2019-000261 913
Motionen
Katarina Andersson (M) anför följande i sin motion:
Idag finns det hemspråksundervisning till elever i flera skolor i Avesta. Det är viktigt att man får
undervisning i sitt hemspråk. Elevantalet kan variera stort i respektive språk, såsom antalet lärare
som undervisar. Sammanslagning av elever till en eller två grupper för respektive språk behöver
ses över.
Det behövs översyn av detta. Kan man rationalisera? Idag är det inte ovanligt att den som
undervisar i hemspråk bara har en till två elever i en skola. Vid sjukdom eller annan frånvaro
meddelas det inte, att undervisning uteblir, vilket innebär kostnader.
Skulle det kunna ändras så att undervisning sker i färre antal skolor? Ha större grupper, flera barn
(tex års 1–3 och 4–6). Tiden för undervisningen kan ju vara förlagd på eftermiddagar. För
transporter behövs det lite föräldraansvar och det finns ju avgiftsfria bussar.
Meningen med hemspråksundervisning är att de som undervisar ska ha kontakt med lärarna men
idag fungerar det inte. Hemspråk är viktig del i undervisning och det bör ses över hur den
fungerar idag.
Därför yrkar jag att det undersöks om möjligheter att göra en sammanslagning av eleverna med
samma hemspråk, samt införande av färre grupper i hemspråksundervisningen.
Motionen har skickats till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Grundskolan har under hösten 2019 sett över organisationen för modersmålsundervisning
och studiestöd på modersmål. Det finns språk med ett så stort antal elever att de fyller hela
tjänster på en enskild skola. Det gäller endast ett par språk på ett par skolor där man
fortfarande kommer att ha modersmålslärare knutna till den enskilda skolan.
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§ 62 (forts)
I övrigt kommer modersmålsundervisningen, och delar av studiestödet på modersmål, att
samordnas inom tre undervisningsområden – Norra, Södra och Centrala – inom vilka eleverna
kommer att behöva transportera sig, alternativt fjärrundervisas. Undervisningen kommer i
huvudsak att vara förlagd efter ordinarie skoltid för att eleverna inte ska gå miste om annan
undervisning.
Förändringen kommer att ske gradvis under vårterminen allt eftersom organisationen anpassas
(minskas) och gälla hela verksamheten från höstterminens start 2020.
Motionen anses besvarad med ovanstående text, vilket även är kommunstyrelsens förslag.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) motion 27 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 139.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 145.
- Bildningsstyrelsen 11 mars 2020, § 16.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 62.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 68.
Katarina Andersson (M) tackar för svaret. Mikael Westberg (S), med instämmande av Johan
Thomasson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad.

___
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Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C),
Annika Johanssons (C) och Karin Perers (C)
motion om framtida personal- och
kompetensbehov inom vård och omsorg

Dnr. KK 2019-000237 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Tillgången på vårdpersonal är inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som har uppstått till
följd av en ökande och åldrande befolkning.
Gapet mellan tillgång till och efterfrågan av personal inom äldreomsorgen ökar och kommer
att fortsätta att öka de närmaste åren. Av rapporter och framtidsforskning ser vi att frågan inte
kan lösas enbart genom rekrytering och utbildning. Det är svårt att rekrytera personal med rätt
kompetens, främst när det gäller personal med gymnasial utbildning inom vård och omsorg.
Rekryteringsbehovet finns i stort sett inom alla verksamheter.
Genom att differentiera rollerna och införa ytterligare en befattning utöver undersköterska
och vårdbiträde med andra kompetenskrav ökar möjligheterna att utveckla och förändra
arbetsorganisationen och därigenom höja kvalitén inom vård och omsorg. Det finns
arbetsuppgifter i verksamheten som inte nödvändigtvis kräver en vård- och
omsorgsutbildning. Syftet med en ny befattning är att stärka kompetensförsörjningen inom
vård och omsorg genom att skapa fler vägar in i yrkesområdet.
I andra kommuner och regioner i landet har man infört en yrkeskategori, servicevärdar, vars
uppgift är att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetsuppgifter för den här
yrkesgruppen omfattar bland annat städning av rum, slutstädningar av rum och sängar, matoch måltidshantering, beställning och uppackning av förråd och transporter av patienter och
prover. Detta bör leda till att undersköterskor och sjuksköterskor kan koncentrera sig på
arbetsuppgifter som kräver sjukvårdskompetens med höjd kvalité inom vård och omsorg som
resultat.
Vi har använt begreppet servicevärd i vår motion. Det är samma begrepp som används i
Region Skåne. Region Kronoberg och Region Östergötland. Det finns andra benämningar
som kan vara relevanta.
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§ 63 (forts)
Centerpartiet yrkar att Avesta kommun utreder möjligheten att införa yrkeskategorin
servicevärdar inom vård- och omsorgssektorn.
Motionen har skickats till omsorgsstyrelsen för yttrande
Omsorgsstyrelsens yttrande
Förvaltningen anser att behovet och kravet är lägst undersköterskekompetens på all ordinarie
personal inom vård och omsorg. Undersköterskekompetensen bidrar till att upptäcka och
förebygga ohälsa hos brukare i ett tidigt skede. En undersköterska i exempelvis hemtjänsten
kan utifrån sin kompetens se helheten i omvårdnadsbehovet och kan larma om åtgärder
behövs.
De arbetsuppgifter som motionärerna räknar upp är inte så aktuella inom den kommunala
omsorgen, det är mer på den regionala nivån. Motionärerna ger som exempel att servicevärdar
ska kunna: städa rum, slutstädning av rum/sängar, mat och måltidshantering,
beställning/uppackning av förråd och transporter av patienter och prover. I den kommunala
verksamheten kan ex. städa rum vara en aktivitet tillsammans med brukaren och då är det
viktigt att de känner varandra. Slutstädning sköter tekniska med anledning av att viktiga
hygienföreskrifter måste följas, mat hanteras av ordinarie personal som en del i brukarens
vardag och för att säkerställa att vi kan se hur en brukare äter. Beställning av förrådsvaror
kräver god kännedom om verksamheten för att veta hur stor volym som ska beställas och
slutligen transporterar inte verksamheten brukare eller prover på samma sätt som Regionen.
Omsorgsförvaltningen har i flera år tagit emot åtgärdsbeställningar i form av instegs- och
nystartsjobb samt extratjänster som har hjälpt till med städning av rum, brukartvätt och
kökssysslor på våra särskilda boenden. Sysslorna för dessa personer kan inte införlivas i
schemaläggning på ordinarie rader eftersom undersköterskekompetens då skulle saknas på
många pass. Avesta har under flera år haft undersköterskekompetens över rikssnittet på våra
äldreboenden. En minskad kompetens är inte tillfyllest relaterat till alla förebyggande åtgärder
som undersköterska och sjuksköterska ska genomföra utifrån exempelvis nationella
kvalitetsregister såsom Senior Alert, SveDem och BPSD. Förvaltningens bedömning är att
överföra enklare arbetsuppgifter till outbildad personal skulle innebära en kostnadsfördyring
då vi i själva verket måste anställa fler personal utanför ordinarie rader. Idag ligger Avesta i
jämförelse med riket på ”medel”bemanning på våra boenden.
Omsorgsstyrelsen föreslår att motionen avstyrks. Det är även kommunstyrelsens förslag.
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§ 63 (forts)
Beredning
- Centerpartiets motion 16 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 136.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 142.
- Omsorgsstyrelsen 21 april 2020, § 58.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 75.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 69.
Vid kommunfullmäktiges beredning yrkar Tom Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska avstyrkas. Gunilla Berglund (C), med
instämmande av Roy Uppgård (KD), Maarit Hessling (M), Christer Karlsson (SD) och
Katarina Andersson (M) yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att Tom Anderssons förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit
Hessling (M), Katarina Andersson (M), Peter Albinsson (M), Per-Ola Ahlström (SD), Christer
Karlsson (SD), Tomi Sandvik (SD) och Roy Uppgård (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Gunilla Berglunds förslag.
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§ 64

Katarina Anderssons (M) motion om att
tillgodose patientens önskemål vid planering av
insatser som utförs av hemtjänsten

Dnr. KK 2019-000262 913
Motionen
Katarina Andersson (M) anför följande i sin motion:
Idag är det allt fler av våra äldre som har insatser från hemtjänst.
Något av de mest känsliga för våra patienter i hemmet den personliga omvårdnaden.
Den personliga hygienen – dusch. Många av våra äldre är i behov av denna hjälp men avstår
många gånger på grund av att man önskar att bli duschad av en kvinna. Våra äldre har svårt att ta
mot hjälp av yngre killar vilket i sin tur kan innebära att de tackar nej till hjälp av hemtjänsten fast
behov finns. Det är även så att man duschar innan hemtjänsten kommer för att man inte vet vem
som kommer idag. Risk för fall i hemmet = benbrott = lidande för patienten =stora
vårdkostnader kostnader.
Därmed yrkar jag på att man ser över i samband med planering av insatser som dusch och intim
hygien för patientens bästa som uttrycker att de önskar hjälp av personal av samma kön
tillgodoses i större utsträckning an idag.
Motionen har skickats till omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
I Marianne Winqvist rapport ”Hemtjänstens organisering och kvalitet – en
kunskapssammanställning” (2018) presenteras en kvalitativ studie av hemtjänstmottagarens
upplevelse av självbestämmande. Studien visar att relationen mellan omsorgstagaren och
omsorgsgivaren är avgörande för upplevelsen av självbestämmande. Att bygga ett ömsesidigt
förtroende och relation tar ett tag att skapa, men väl där så bidrar den till de äldres upplevelse
av inflytande. Rapporten fortsätter med att påvisa att personalkontinuitet är en viktig
kvalitetsaspekt och de flesta personer är tryggast med att få stöd och hjälp av personal de
känner igen och där det finns en ömsesidig relation.
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För personer i Avesta kommun som beviljats hemtjänstinsatser upprättas en
genomförandeplan tillsammans med personal från hemtjänsten, där brukarens behov och hur
denne önskar få sina insatser utförda dokumenteras. Genomförandeplanen kan ses som en
överenskommelse mellan brukaren och hemtjänstgruppen som skall utföra insatserna.
Utifrån samtliga brukares behov och önskemål arbetar hemtjänsten med att planera utförandet
av insatserna på bästa sätt. Planeringen är ett komplext arbete med många parametrar att ta
hänsyn till. Allt från geografi, antal personal med delegation på att ge medicin, om personal
har körkort eller ej, om brukare har behov av att få hjälp ett specifikt klockslag. Ibland händer
det att planeringen hastigt måste göras om exempelvis för att personal blivit sjuk eller nya
brukare med behov av insatser kommer hem från sjukhus. Hemtjänsten jobbar dock alltid
med utgångspunkten av behovet av insats styr planeringen och så långt det är möjligt utifrån
övriga parametrar, att tillgodose önskemålen. I den planeringen jobbar man så långt det är
möjligt även med personalkontinuiteten för att minimera antalet personal som brukaren ska
behöva möta.
I Diskrimineringslagen (2008:567) står det att läsa i 1 kap. 1§ - ”Lagen har till ändamål att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön…”. I 1 kap 4§ punkt 2 står det: ”Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom
tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön…”.
Det framgår även i 3 kap. 7 § att ”arbetsgivaren ska genom utbildning, annan
kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer
av arbete…”.
Inom vård och omsorg i Avesta kommun så är utgångspunkten att de som anställs skall vara
utbildade undersköterskor och därför tillämpas en komptensbaserad rekrytering. Den personal
som arbetar i hemtjänsten och på kommunens särskilda boende anställs alltså utifrån
kompetens, inte av kön. Det innebär att verksamheterna har både kvinnliga och manliga
medarbetare som utför insatser i hemtjänsten.
Om brukare avböjer hjälp med dusch på grund av att denne önskar personal av annat kön så
erbjuder hemtjänstgrupperna i Avesta kommun så långt det är möjligt, hjälp med dusch vid
annat tillfälle. Dock är det inte möjligt vid alla tillfällen på grund av flera andra parametrar som
nämnts ovan. Hemtjänsten ska tillse att behovet blir tillgodosett och därefter även försöka
tillgodose önskemål. Dock utgår verksamheten från de resurser som finns, det vill säga budget
och personal vilket innebär att i de fall planering inte medför att kunna tillgodose önskemål
finns behov av utökning av anställd personal.
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§ 64 (forts)
I prop. 00/01, RÅ 1986 ref 175 framgår att den som beviljats en insats inte ovillkorligt kan
välja formen på insatsen. Olika omständigheter påverkar insats i förhållande till den enskildes
önskemål, såsom den önskade insatsens lämplighet och kostnader för den önskade insatsen i
jämförelse med andra liknade insatser.
Omsorgsstyrelsen föreslår följande:
- Att utifrån ovanstående göra bedömningen att hemtjänsten i Avesta kommun redan idag
arbetar utifrån att så långt det är möjligt tillgodose brukarnas önskemål.
- Motionen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag är, i likhet med omsorgsstyrelsen, att motionen är besvarad.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) motion 27 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 138.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 144.
- Omsorgsstyrelsen 21 april 2020, § 59.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 76.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 70.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Katarina Andersson (M), med instämmande av PerOla Ahlström (SD), Roy Uppgård (KD) och Gunilla Berglund (C) att motionen ska bifallas.
Tom Andersson (S), med instämmande av Lars Isacsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att motionen ska anses som besvarad. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Tom Anderssons förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad.
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit
Hessling (M), Katarina Andersson (M), Peter Albinsson (M), Per-Ola Ahlström (SD), Christer
Karlsson (SD), Tomi Sandvik (SD) och Roy Uppgård (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Katarina Anderssons förslag.
__
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§ 65

Mål och budget 2021–2023

Dnr. KK 2020-000152 041
Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) har den 18 maj 2020 överlämnat förslag till mål
och budget 2021–2023 för Avesta kommun.
Förslaget innehåller följande delar:
-

-

Kommunens organisation
Styrprocess
Omvärlds- och nulägesanalys
Finansiell analys
Vision – Avesta 2030
Kommunövergripande mål:
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet stöd och omsorg
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet barn och utbildning
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet lokalsamhället
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medarbetare
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi
Särskilda beslut 2021–2023
Drift- och resultatbudget
Finansieringsbudget
Balansbudget
Tidplaner
Interna förutsättningar

Skattesatsen för 2021 föreslås enligt förslaget att vara oförändrad, 21:97 kronor.
Vid kommunstyrelsens möte den 1 juni 2020 överlämnade Alliansen och Sverigedemokraterna
sina budgetförslag.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att anta budgetförslaget från (S) och (V)
samt att skattesatsen ska vara oförändrade 21:97 kronor.
Till fullmäktiges sammanträde har (SD) inkommit med kompletteringar.
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Beredning
- Förslag till Mål och budget 2021–2023 från (S) och (V) framlagd den 18 maj 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 74.
- Förslag till Mål och budget 2021–2023 från Alliansen framlagd den 1 juni 2020.
- Sverigedemokraternas Årsplan 2021–2023 framlagd den 1 juni 2020.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 71.
- Förslag till Mål och budget från (SD) den 15 juni 2020.
Vid fullmäktiges beredning håller respektive partis gruppledare ett anförande med
replikskiften. Efter det sker en öppen debatt om Mål och budget 2021–2023.
Lars Isacsson (S), med instämmande av Mikael Westberg (S) och Tom Andersson (S), yrkar
bifall till budgetförslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Johan Thomasson (M), med instämmande av Gunilla Berglund (C), Roy Uppgård (KD) och
Johannes Kotschy (M), yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden konstaterar att det råder enighet om oförändrad utdebitering. Fullmäktige
fastställer därmed utdebiteringen till 21:97 kronor.
Ordföranden finner därefter att det finns tre budgetförslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att (S) och (V):s förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- (S) och (V):s förslag till mål och budget 2021–2023 fastställs.
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Katarina Andersson (M),
Peter Albinsson (M), Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Roy Uppgård (KD),
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens budgetförslag.
Per-Ola Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD) och Tomi Sandvik (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag.
___
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§ 66

Organisations- och strukturförändring
grundskola

Dnr. KK 2020-000308 611
Bildningsstyrelsen har inkommit med ett förslag till organisations- och strukturförändring
gällande grundskolan för att
- uppnå högre likvärdighet för kommunens elever,
- uppnå generellt högre kunskapsresultat,
- uppnå de två första strecksatserna inom tilldelade medel och skapa. långsiktigt hållbara
ekonomiska förutsättningar för Avestas grundskolor.
Bildningsstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:
- Föreslå fullmäktige att undervisning i årskurs F-3 erbjuds från och med höstterminen 2021
på Karlbo skola, Nordanö skola, Krylbo skola, Skogsbo skola, Fors skola, By skola och
Johan-Olovskolan.
- Föreslå kommunfullmäktige att undervisning i årskurs 4–6 erbjuds från och med
höstterminen 2021 på Karlbo skola, Skogsbo skola, Fors skola, By skola och JohanOlovskolan.
- Föreslå kommunfullmäktige att Lund skola läggs ned och lokalerna sägs upp.
Bildningsstyrelsen har beslutat att skolval ska genomföras för samtliga elever till förskoleklass,
årskurs 4 och årskurs 7.
Bildningsstyrelsen har dessutom bland annat gett resultatenhetschefen i uppdrag att utreda vidare
hur man ska kunna behålla Markusskolan och Bergsnässkolan i sin nuvarande form och ändå
uppnå bra skolresultat samt en likvärdig skola. Detta ska redovisas till bildningsstyrelsen i
september.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 att ansluta sig till bildningsstyrelsens förslag till
fullmäktige.
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Beredning
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2020, § 58.
- Bildningsstyrelsen 10 juni 2020, § 69.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020, § 85.
- Kommunstyrelsen 15 juni 2020, § 86.
Vid fullmäktiges beredning yrkar Mikael Westberg (S), med instämmande av Johan
Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Johannes Kotschy (M), Lars Isacsson (S) och Karin
Perers (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Ola Ahlström SD yrkar att kommunstyrelsens förslag ska avstyrkas.
Roy Uppgård (KD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan Mikael Westbergs (S) bifallsyrkande mot Per-Ola Ahlströms (SD)
yrkande om att ärendet ska avstyrkas mot varandra och finner att Mikael Westbergs förslag
vunnit. Votering begärs.
Voteringen utfaller som så att följande 19 ledamöter röstar på kommunstyrelsens förslag:
Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M), Mikael Westberg (S), Karin Perers (C), Johannes
Kotschy (M), Blerta Krenzi (S), Patrik Sundin (S), Maarit Hessling (M), Stefan Palm (S), Anna
Perman (S), Charlotta Engström (S), Katarina Andersson (M), Åsa Lövgren (S), Peter
Albinsson (M), Tom Andersson (S), Gunilla Berglund (C), Jonas Wells (S), Eva Lidström (S)
och Anders Westman (S).
Följande tre (3) ledamöter röstar på Sverigedemokraternas förslag om avstyrkande: Per-Ola
Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD) och Tomi Sandvik (SD).
Följande ledamot röstar för bordläggning: Roy Uppgård (KD).
Kommunfullmäktige har alltså beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Undervisning i årskurs F-3 erbjuds från och med höstterminen 2021 på Karlbo skola,
Nordanö skola, Krylbo skola, Skogsbo skola, Fors skola, By skola och Johan-Olovskolan.
- Undervisning i årskurs 4–6 erbjuds från och med höstterminen 2021 på Karlbo skola,
Skogsbo skola, Fors skola, By skola och Johan-Olovskolan.
- Lund skola läggs ned och lokalerna sägs upp.

Per-Ola Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD) och Tomi Sandvik (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Per-Ola Ahlströms förslag.
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§ 67

Revidering av hållbarhetsprogram för Avesta
kommun

Dnr. KK 2020-000046 409
Avesta kommuns första hållbarhetsprogram utarbetades på uppdrag från kommunstyrelsen under
2016 – 2017 och antogs av kommunfullmäktige sommaren 2017. Det första programmets
giltighetstid sattes från antagandet till och med år 2019. I programmet angavs att ett arbete med
revidering av dokumentet inför en ny period skulle genomföras under 2019.
En arbetsgrupp med representanter för alla kommunens förvaltningar och bolag samt för alla
arbetsgrupperna inom programmet har arbetat fram detta förslag på reviderat hållbarhetsprogram
för Avesta kommun. Det reviderade programmet föreslås gälla till 2030.
De viktigaste förändringarna jämfört med föregående program innebär:
-

Rubriken ”Vi jobbar för framtiden” införs och kan komma att kommuniceras som en
sammanfattning för innehållet i programmet.
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har arbetats in i programmet på så sätt att det
framgår vilka av de globala målen som anknyter till de olika målområdena i
Hållbarhetsprogrammet.
Det nya målområde 1: ”Perspektivet hållbar utveckling ska integreras i all kommunal
verksamhet i Avesta.” ersätter det tidigare mål 3: ”Perspektivet hållbar utveckling ska
integreras i all kommunal undervisning i Avesta.”
Giltighetstiden sätts till 2030, vilket ger möjlighet att arbeta mer långsiktigt med
genomförandet. Programmet kan kompletteras med bilagor som kan ha kortare
giltighetstid.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020 att återremittera ärendet till hållbarhetsstrategen
för förtydligande av den sociala hållbarheten. En reviderad handling inkom till
kommunstyrelsens möte den 6 april 2020.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen med förslag till beslut 10 februari 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 24 februari 2020, § 11.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 30.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 51.
- Tjänsteskrivelse med reviderat Hållbarhetsprogram från hållbarhetsstrategen 30 mars 2020.
- Vid kommunstyrelsens beredning medverkar hållbarhetsstrateg Mirjam Nykvist.
- Kommunstyrelsen 6 april 2020, § 51.
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Lars Isacsson (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderad handling ”Hållbarhetsprogram för Avesta kommun 2020–2030 godkänns som
ett styrande program.
- För vart och ett av de fyra målområdena ska en plan för de närmast följande åren utarbetas.
När respektive plans giltighetstid löper ut arbetas en ny plan fram inom respektive
målområde.

___
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§ 68

Årsredovisning för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund

Dnr. KK 2020-000116 042
Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har överlämnat bokslut för 2019.
Räkenskapsårets resultat uppgår till + 71 tusen kronor. Avvikelsen mot budget gällande
kommunbidrag (- 2 762 tkr) beror på att budgeterade pensionskostnader är lägre i den
prognos som KPA lämnat vid årsskiftet än i tidigare lämnade prognoser. Förbundet
budgeterar pensionskostnader och kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör att
stora skillnader både på intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras.
Revisionsrapport har inlämnats från lekmannarevisorerna och de upphandlade revisorerna.
Styrelsen tillstyrks ansvarsfrihet för året.
Beredning
- Bokslut och årsredovisning för år 2019, inklusive direktionsprotokoll från 19 mars 2020.
- Revisionsberättelser från Dalrev 12 mars 2020 och förtroendevalda revisorer 24 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 58.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 72.
Anders Westman (S) och Eva Lidström (S) deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av
jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisningen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2019 godkänns.
- Ledamöterna i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
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§ 69

Årsredovisning Södra Dalarnas
Samordningsförbund

Dnr. KK 2020-000120 042
Södra Dalarnas Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Av årsredovisningen framgår att förbundet nått samtliga mål som satts upp i
verksamhetsplanen för året. Samverkansteamens gemensamma resultat visar att antalet
deltagare i teamens insatser har ökat kraftigt. Totala antalet avslut har också ökat kraftigt.
Andelen som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vid avslut är 47 %.
Genomsnittströmningstiden snitt är 20,4 månader.
En närmare redovisning av indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna ovanför
rikssnittet. Förbundet är även över fjolårets resultat. Hos elva av 15 indikatorer positionerar
sig förbundet högre än rikssnittet.
Det är vidare ett fortsatt högt deltagande i allt fler personalinriktade insatser. Under året har
452 personer från myndigheternas personal, chefer och politiker samt brukare och anhöriga
varit delaktiga i 18 olika insatser. Det är en markant ökning vad gäller antalet insatser sedan
förra året och det högsta antalet insatser som förbundet har uppmätt.
Ekonomiskt redovisar förbundet ett resultat på -540 tkr, vilket är lägre än vad förbundet hade
budgeterat för. Det egna kapitalet har sjunkit med 27 %. Allt mer av medlen har använts till
insatser. Året redovisar det högsta ackumulerade utfallet i förbundets historia.
Av särskilt intresse är de olika måtten som redovisas könsuppdelat. Av detta framgår att
kvinnorna i samtliga teamen har haft en längre genomföringstid än männen trots kortare tid i
bidragsförsörjning innan start.
I framtidsanalysen oroas styrelsen av att 2020 är sista året då den kan förlita sig på det egna
kapitalet för att kunna upprätthålla verksamhetsnivån med tre kommunbaserade
samverkansteam och ett stort antal utbildningsinsatser. Därför föreslår styrelsen ett äskande
på 7 500 tkr för 2021–2022.
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
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§ 69 (forts)
Beredning
- Årsredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019.
- Revisionsberättelse för år 2019 från auktoriserad revisor och lekmannarevisor.
- Protokollsutdrag från styrelsemöte 13 mars 2020, då årsredovisningen behandlades.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 78.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 73.
Gunilla Berglund (C) och Jonas Wells (S) deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av
jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Södra Dalarnas Samordningsförbund för år 2019 godkänns.
- Ledamöterna i Södra Dalarnas Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
___
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§ 70

Årsredovisning Västmanland-Dalarna
lönenämnd

Dnr. KK 2020-000109 042
Årsredovisningen för Västmanland-Dalarnas lönenämnd för år 2019 redovisar ett överskott på
232 900 kronor. Anledningen till överskottet är delvis att sjukfrånvaro ej kunnat täckas av
vikarier samt att semesterlöneskulden minskats.
Årsredovisningen redovisar uppfyllelsen av två effektmål:
• Målsättningen är minst 99 % rätt lön i rätt tid i förhållande till löneunderlagen. Vid
stickprovskontroll konstaterades att 99,91 % av de kontrollerade lönerna var korrekta.
Målet är helt uppfyllt.
• Målsättningen är att andelen extra utbetalningar ska vara högst 1 %. Andelen extra
utbetalningar var 1,4 % på grund av retroaktiva löner. Målet är delvis uppfyllt.
Vid sitt sammanträde den 5 mars 2020 beslutade lönenämnden att godkänna årsredovisningen
och att överskottet ska gå tillbaka till kommunerna.
Revisionsrapport har inlämnats av pwc. Pwc bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande. Revisorerna i Norbergs kommun tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för ledamöterna i den gemensamma nämnden Västmanland-Dalarna lönenämnd.
Beredning
- Årsredovisning 2019 för Västmanland-Dalarna lönenämnd.
- Protokollsutdrag från lönenämnden 5 mars 2020, § 2.
- Revisionsrapport från pwc – Granskning av årsredovisning 2019, Norbergs kommun, april
2020.
- Revisionsberättelse från revisorerna i Norbergs kommun 21 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 79.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 74.
Vid fullmäktiges behandling anmäler Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) jäv och
deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Västmanland-Dalarna lönenämnd

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 44

2020-06-15

Kommunfullmäktige

§ 70 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för år 2019 godkänns.
- Ledamöterna i Västmanland-Dalarna lönenämnds styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
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§ 71

Verksamhetsberättelse och bokslut för
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Dnr. KK 2020-000150 049
Hjälpmedelsnämnden Dalarna har vid sammanträde den 6 februari 2020 beslutat att fastställa
verksamhetsberättelse och bokslut för 2019.
2019 har präglats av lokal- och arbetsrättsrelaterade frågor, fortsatt ökad efterfrågan,
kompetensförsörjningsutmaningar samt analys av ökande hjälpmedelskostnader.
Förvaltningen redovisar ett positivt resultat om 3,3 miljoner kronor samtidigt som den totala
sjukfrånvaron sänks från 5,7 % till 4,7 %.
Revisorerna tillstyrker att de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Beredning
- Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
- Protokollsutdrag 6 februari 2020 från nämndens fastställande av bokslutet.
- Revisionsberättelse 7 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 80.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 75.
Kommunfullmäktiges beslut
- Hjälpmedelsnämnden Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 godkänns.
- Ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

___
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§ 72

Reglemente för gemensam nämnd för
upphandling

Dnr. KK 2020-000119 059
Den gemensamma nämnden för upphandling har föreslagit att fullmäktige i samverkande
kommuner antar ett nytt reglemente daterat den 19 mars 2020.
En ny paragraf 7 föreslås läggas till reglementet gällande deltagande på distans, med följande
innehåll:
”7 § Deltagande på distans
Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses
närvarande på nämndens sammanträde (6 kap 24 § KL).
Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden godkänner
vilken ledamot som får delta på distans.”
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta det nya förslaget.
Beredning
- Beslut i kommunfullmäktige i Ludvika 6 april 2020, § 40.
- Missiv från upphandlingscenter 19 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 59.
- Nytt missiv från upphandlingscenter 11 maj 2020.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 20 maj 2020.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 76.
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§ 72 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Reglemente för gemensam nämnd för upphandling, daterat 11 maj 2020, antas.
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§ 73

Översyn av limitnivåer för internbankens
verksamhet

Dnr. KK 2020-000143 045
I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen.
Ny översyn har nu gjorts och bedömningen är att utökning behöver ske för Avesta Vatten och
Avfall AB med utgångspunkt från de investeringsplaner som bolaget har. Övriga koncerninterna
parter föreslås bibehålla oförändrade nivåer gällande limiter.
Beredning
- Tjänsteskrivelse 27 april 2020 från ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 81.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 77.
Kommunfullmäktiges beslut
- Nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter fastställs att gälla tills nytt beslut tas:
Externa belopp
Avesta kommuns (Internbankens) skuld 1.815.000.000 kr (ökning 50.000.000 kr)
Derivatinstrument.
1.815.000.000 kr (ökning 50.000.000
”Koncerninterna” belopp
Gamla Byn AB
Avesta Industristad AB
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Avesta Vatten och Avfall AB

1.300.000.000 kr (oförändrat)
250.000.000 kr (oförändrad)
15.000.000 kr (oförändrad)
250.000.000 kr (ökning 50.000.000 kr)

- Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna,
det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om 1.815.000.000 kr.
Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp.
___
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§ 74

Förändrad investeringsvolym 2020

Dnr. KK 2020-000156 040
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen för 2020 uppgår till 72 450 tkr.
I och med april månads utgång uppgår budgetbeslutet totalt till 73 250 tkr, dvs Fullmäktiges
beslutade investeringsvolym är överskriden med 800 tkr. En av orsakerna till att investeringarna
ökar är bland annat att nivån för IT- investeringar totalt i kommunen överstiger den beräknade
volymen i Mål- och budgetbeslut i fullmäktige juni 2019. Med anledning av detta föreslås en
utökning av investeringsvolymen 2020 med 10 000 tkr att totalt uppgå till 82 450 tkr.
Finansiering av kapitaltjänstkostnader för investeringarna sker inom respektive styrelses ram.
Beredning
- Tjänsteskrivelse 11 maj 2020 av ekonomichefen.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 82.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 78.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att förslaget ska avstyrkas. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Lars
Isacssons förslag vunnit.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige utökar investeringsvolymen 2020 med 10 000 000 kronor till att totalt
uppgå till 82 450 000 kronor.
- Finansiering av kapitaltjänstkostnader för investeringarna sker inom respektive styrelses
ram.
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§ 75

Sida 50

Angående borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat

Dnr. KK 2019-000357 049
Kommuninvest har gett advokatfirman Lindahl i uppdrag att inhämta beslut från Avesta
kommunfullmäktige om förlängning av följande handlingar: Borgensförbindelse,
Regressavtal och Medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat.
Beredning
- Tjänsteskrivelse 27 april 2020 från ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 83.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 79.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006
(”Borgensförbindelsen”), vari Avesta kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Avesta kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
- Avesta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Avesta kommun den 22 juni
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen alltjämt gäller.
- Avesta kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Avesta kommun den 22 juni
2011, vari Avesta kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.
- Lars Isacsson och Anders Friberg utses att för Avesta kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
___
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Inrättande av individnämnd samt avskaffande av
omsorgsstyrelsens individutskott

Dnr. KK 2020-000019 001
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 8 november 2019 att uppdra till
kommunsekreteraren att lägga förslag på förändringar av kommunens nämndorganisation. För
omsorgsstyrelsen, skulle förslaget innefatta, inrättandet av en individnämnd och samtidigt
avvecklande av omsorgsstyrelsens individutskott. Kommunsekreteraren lämnade in ett sådant
förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget om inrättande av
individnämnd samt avskaffande av omsorgsstyrelsens individutskott till omsorgsstyrelsen för
yttrande.
Kommunsekreteraren framför i sitt förslag att en kommun har stor frihet att utforma sin
organisation. Det finns få regleringar kring vilka nämnder/styrelser som ska finnas i en
kommun. De nämnder som ska finnas enligt lag är, Kommunstyrelse, valnämnden,
överförmyndare eller överförmyndarnämnd, revisorer och en krisledningsnämnd. I övrigt får
en kommun fritt utforma sin nämndsorganisation i enlighet med 6kap 2§ Kommunallagen
(2017:725) (KL).
Det framgår även som kommunsekreteraren skriver av SOU 2015:24, en kommunallag för
framtiden, att det finns möjlighet för kommuner att inom olika områden dela upp uppgifterna
som åligger kommunen enligt speciallagstiftning, på flera nämnder. Utöver vad
kommunsekreteraren skriver i sitt förslag framgår det även av, 2 kap 4 § Socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL), att kommunens uppgifter inom socialtjänsten ska fullgöras av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Av SoL framgår det således att det är fullt
möjligt att fördela ansvaret som åligger kommunen enligt SoL och annan lagstiftning inom
socialtjänstens område på fler nämnder än en.
Det finns på grund av ovannämnda anledningar samt av det som framgår av
kommunsekreterarens skrivelse inga juridiska hinder för att inrätta en särskild individnämnd för
individärenden.
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§ 76 (forts)
Omsorgsstyrelsens yttrande
Omsorgsförvaltningen håller med kommunsekreteraren om de fördelar som finns med att ha
en separat nämnd för individärenden. Syftet med att ha en separat individnämnd anser
omsorgsförvaltningen är delvis de organisatoriska fördelarna att det blir enklare att sammankalla
en liten nämnd på kort varsel i de fall ärenden kräver en snabb handläggning. Det främsta syftet
är dock att färre personer behöver ta del av informationen i sekretessärenden än när hela
omsorgsstyrelsen har fattat beslut i frågorna. Omsorgsförvaltningen anser även att minskningen
av antalet ledamöter innebär att den personliga integriteten värnas för den enskilde. Om färre
ledamöter deltar vid nämndsammanträden, där personer som påverkas av ett eventuellt
myndighetsbeslut har möjlighet att delta, blir situationen mindre utsatt för den enskilde.
Omsorgsförvaltningen anser att kommunsekreterarens förslag om tidsplan inte passar
verksamheten då ordinarie nämndsekreterare inte är på plats under en eventuell nämnd i juli
och uppstarten av en ny nämnd innebär mycket mer arbete än när arbetet med nämnden är
igång. Omsorgsförvaltningen gör bedömningen att oktober vore en bättre månad att genomföra
första mötet i individnämnden. I övrigt anser förvaltningen att det går att använda de
reserverade datumen för individutskottet för återstoden av året.
Omsorgsförvaltningen har uppmärksammat att det i februari kom en kammarrättsdom
(Kammarrätt, 2019-5056) där det framgår att det inte är möjlig att ha en tredje vice ordförande
enligt 6 kap. 21§ Kommunallag (2017:725). Omsorgsförvaltningen framför att det därför inte är
möjligt att ha fyra ordföranden som föreslås av kommunsekreteraren. Omsorgsförvaltningen
anser att det istället ska vara tre ordföranden i individnämnden och att antalet ledamöter i
nämnden bör sänkas från kommunsekreterarens förslag om sju ledamöter och sju ersättare till
fem ledamöter och fem ersättare.
Omsorgsförvaltningen anser i övrigt att kommunsekreterarens förslag om fördelning mellan
nämnderna är bra och tydlig och tillstyrker förändringen av reglementet.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 20 januari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2020, § 29.
- Omsorgsstyrelsen 21 april 2020, § 57.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 84.
- Kommunstyrelsen 1 juni 2020, § 80.
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§ 76 (forts)
Tom Andersson (S), med instämmande av Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- En individnämnd med ansvar för individärenden inrättas från den 1 oktober 2020.
- Individnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Fullmäktige väljer dessa
ledamöter för återstoden av mandatperioden.
- Antalet ordförande i individnämnden ska vara tre.
- Omsorgsstyrelsens individutskott avskaffas från den 1 oktober 2020.
- Reglementet för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder i Avesta kommun ändras
så att det framgår vilka ärenden individnämnden övertar från omsorgsstyrelsen.
- Individnämnden hör organisatoriskt och ekonomiskt till omsorgsförvaltningen.
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§ 77

Riktlinjer för direktupphandling i Avesta
kommunkoncern

Dnr. KK 2020-000176 059
Från och med den 1 januari 2020 ingår Avesta kommunkoncern i Upphandlingssamverkan
mellan kommunerna inom Falun Borlänge-regionen (UHC). För att styra upp de lokala inköp
som underskrider beloppsnivåer och som inte faller in om ramen för Lagen om Offentlig
Upphandling (LOU) dvs direktupphandling, har koncernledningen sett ett behov av att ta
fram riktlinjer för dessa inköp.
Riktlinjerna är ett komplement till samarbetet med UHC.
Riktlinjerna ska tydliggöra hur förfrågningsförfarandet ska gå till samt vilka
dokumentationskrav som gäller vid inköp inom olika beloppsintervall. Genom en bättre
dokumentation får kommunen bättre förutsättningar att följa upp inköp som sker utanför
befintliga avtal och kan då bättre planera behov av nya avtal inför kommande upphandlingar
Beredning
- Tjänsteskrivelse från ekonomichefen med förslag till riktlinjer 2 juni 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020, § 86.
- Kommunstyrelsen 15 juni 2020, § 87.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för direktupphandling i Avesta kommunkoncern.
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§ 78

Riktlinjer för e-post

Dnr. KK 2020-000080 009
Avesta kommunkoncerns nuvarande riktlinjer för e-post antogs av kommunfullmäktige den
18 juni 2020. En smärre justering gällande hantering av sekretessbelagd information via e-post
har därefter skett den 27 februari 2020.
I samråd med kommunens IT-chef föreslår kommunsekreteraren en förändring gällande
gallring av e-post. Nuvarande riktlinjer säger att all e-post ska gallras efter sex månader. Det
föreslås ändras till 90 dagar. Anledningen till det är kommunens begränsade lagringskapacitet.
I samband med förändringen bör även respektive dokumenthanteringsplaner ändras så att de
stämmer överens med riktlinjerna för e-post.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren med förslag till riktlinjer 5 juni 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020, § 87.
- Kommunstyrelsen 15 juni 2020, § 88.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommunkoncerns riktlinjer för e-post ändras på så sätt att all e-post ska gallras efter
90 dagar.
- Dokumenthanteringsplanerna ändras så att de stämmer med riktlinjerna för e-post.
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§ 79

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 15 juni 2020, § 9.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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§ 80

Val av ersättare i bildningsstyrelsen 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 15 juni 2020, § 10.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet utgår.
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§ 81

Sida 58

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 15 juni 2020, § 11.
Kommunfullmäktiges beslut
- Erik Ingvarsson (C) väljs till ersättare i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Ärendet gällande val av ledamot i Avesta Naturvårdsstiftelse utgår.
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§ 82

Val av ledamöter och ersättare i individnämnden

Dnr. KK 2020-000177 102
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en individnämnd från och med den 1 oktober
2020. Individnämnden ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.
Beredning
- Kommunfullmäktiges valberedning 15 juni 2020, § 12.
Vid fullmäktiges beredning yrkar valberedningens ordförande Lars Isacsson (S) att Pia
Aronsson (V) ska väljas som ordinarie ledamot i individnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Susanne Berger (S) väljs till ordförande i individnämnden från och med den 1 oktober 2020
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Tom Andersson (S) väljs till ledamot i individnämnden från och med den 1 oktober 2020
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Pia Aronsson (V) väljs till ledamot i individnämnden från och med den 1 oktober 2020 för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Rolf Rickmo (M) väljs till ledamot i individnämnden från och med den 1 oktober 2020 för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Kerstin Kalin (C) väljs till ledamot i individnämnden från och med den 1 oktober 2020 för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Kirsti Persson (S) väljs till ersättare i individnämnden från och med den 1 oktober 2020 för
återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Jessica Gustavsson (S) väljs till ersättare i individnämnden från och med den 1 oktober
2020 för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Maarit Hessling (M) väljs till ersättare i individnämnden från och med den 1 oktober 2020
för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
- Christina Kaloinen (M) väljs till ersättare i individnämnden från och med den 1 oktober
2020 för återstoden av mandatperioden 2019–2022.
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§ 83

Remiss - Bosse Hasselbergs medborgarförslag
om fartgränser i Avesta kommun

Dnr. KK 2020-000154 912
Bosse Hasselberg har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår förändring av
fartgränser på tre platser i kommunen:
- Han föreslår att sträckan från Gamla Byn till Högboleden och Högboleden till Get
Johannas väg ska ha hastighetsgränsen 50 km/tim.
- Han föreslår att Nybyvägen mot Bjurfors ska ha hastighetsgränsen 50 km(tim.
- Han föreslår slutligen att Folkaregatan till Karlbo skola ska ha hastighetsgränsen 50
km/tim.
Beredning
- Medborgarförslag inlämnat den 7 maj 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 84

Sida 61

Remiss - Hans Johansson med fleras
medborgarförslag om farthinder på
Gubbmossvägen 19–23 samt Illestigen 7 & 12

Dnr. KK 2020-000163 912
Medborgarförslagsställarna önskar att farthinder ska placeras på Gubbmossvägen 19-23 samt
Illestigen 7 & 12.
Anledningen till detta är att vissa använder raksträckan mellan korsningen
Garpestigen/Gubbmossvägen och korsningen Illestigen/Gubbmossvägen som en
accelerationssträcka vilket innebär väldigt hög fart från vissa trafikanter. Det är även flera som
kommer med väldigt hög fart nedför Illestigen och svänger in på Gubbmossvägen i hög fart
och denna korsning är väldigt otäck i synnerhet då många barn kommer från Skogsbo skola
och nedför Gubbmossvägen. Dessutom bor det barnfamiljer vid denna korsning.
Avesta kommun är igång med att färdigställa en väldigt fin lekpark vid Gubbmossen, vilket
kommer att medföra att betydligt flera barn kommer att utnyttja lekparken.I och med detta så är
det väldigt viktigt att få ned hastigheten vid lekparken och även korsningen
Illestigen/Gubbmossvägen.
Farthindren bör vara så att det inte går passera med fart som t.ex. på Brunnsvägen där bilarna kan
passera i relativt hög fart trots två utställda farthinder. Helst någon typ av farthinder som gör att
fordonen tvingas sakta ned riktigt ordentligt för att säkerställa säkerheten i och runt omkring
lekparken.
Beredning
- Medborgarförslag inlämnat 18 maj 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 85

Remiss - Khadija Mohamuds, Kristina Mdlool,
Jasmin Chamdins, Lisa Engdahls och Petra
Lidströms medborgarförslag om aktiva skol IF
på kommunens skolor

Dnr. KK 2020-000172 912
Medborgarförslagsställarna önskar att politikerna i Avesta kommun satsar på aktiva skol IF på
kommunens skolor genom att ha en personal som är anställd några procent för att jobba med
detta. De vet att både barn och lärare på fler skolor i kommunen önskar ha skol IF och för att
möjliggöra för det krävs det en riktad satsning. Visst, det kommer att kosta lite men det ger så
otroligt mycket tillbaka. Har vi råd att inte satsa på aktiva skol IF!?
Alla barn har inte kunskap om eller möjlighet att delta i en idrottsförening och många barn har
inte heller en aktiv och meningsfull fritid. Förslagsställarna har mycket stor erfarenhet från att
driva Markusskolans IF och vi vet hur viktigt skol IF kan vara för barnen. Genom att ha
organiserade aktiviteter medför det många positiva faktorer till exempel rörelseglädje, ökad
motorik, bättre hälsa, samhörighet, ökad trivsel, trygghet, bättre inlärning samt en möjlighet att
träna ledarskap för unga ledare. Barn och ungdomar har också en möjlighet att testa många olika
aktiviteter som de aldrig annars skulle ha chans att testa. De lär sig också hur en förening drivs
när det gäller såväl föreningskunskap som demokrati.
Förhoppningsvis kan även skol IF hjälpa till att slussa några barn vidare till andra
idrottsföreningar både som ledare och utövare.
Skol IF kommer alltid att behöva drivas till en viss del genom ideella krafter men det avgörande
för att ha aktiva skol IF är att ha personal som har det i sin tjänst. Det skulle då kunna bli en
långsiktig och hållbar lösning.
Beredning
- Medborgarförslag inlämnat 27 maj 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för handläggning och beslut.
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§ 86

Sida 63

Remiss – Jimmy Erikssons medborgarförslag
om bilbio och bilbingo

Dnr. KK 2020-000174 912
Jimmy Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att anordna bilbio och bilbingo, till
exempel i Torp.
Beredning
- Inlämnat medborgarförslag 28 maj 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 87

Sida 64

Remiss – Helena Lindberg Ringlunds
medborgarförslag om gräsklippning av "Kullen"
på Grytnäs gärde

Dnr. KK 2020-000180 912
Helena Lindberg Ringlund anför följande i sitt medborgarförslag:
Det gör mig bekymrad då jag ser att förutsättningar för barn att leka och röra sig inte gynnas
där möjligheter finns.
Jag bor på Grytnäsgärde och passerar ”Kullen” dagligen. Det är ett utmärkt ställe för barn och
föräldrar/vuxna att vistas på utan störande trafik. Där finns också en lekplats. På vintern hörs
och syns barn ofta på kullen, de åker pulka och leker i snön. Men under sommaren tystnar
barnrösterna. Då växer gräset så högt på och kring kullen att inget barn vill vara där. Tidigare
då gräset klipptes regelbundet vistades barn ofta där, de sprang, spelade boll och cyklade. Jag
saknar verkligen barnens tjo och tjim.
Jag arbetar som skolsköterska och blir ledsen när förutsättningarna för oorganiserad aktivitet
och motion för barn och andra inte gynnas. Det finns tydlig evidens som understryker att barn
rör sig för lite idag. Lätt tillgängliga lek- och aktivitetsytor är då särskilt viktiga.
Jag skulle önska att Avesta kommun ur ett hälsoperspektiv tänker nytt och skapar bra och
enkla förutsättningar för aktivitet genom att klippa gräset regelbundet.
Det skulle locka barnen till utomhusaktivitet på kullen igen.
Beredning
- Inlämnat medborgarförslag 8 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen/teknisk service för handläggning och
beslut.
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§ 88

Remiss - Maarit Hesslings (M) motion om
språktest för alla som rekryteras till jobb inom
omsorgsförvaltningen

Dnr. KK 2020-000185 913
Maarit Hessling (M) har lämnat in följande motion:
Inom omsorgens olika ansvarområden finns alltid behov att förstå och göra sig förstådd på
svenska. Vid våra möten med anhöriga i olika äldreboende i Avesta har frågan om
språkbristningar bland personalen tagits upp. Missuppfattningar på grund av språket har orsakat
olika typer av felhanteringar och även felmedicinering. Både vid rapportering, inläsning och
självklart i kontakter med arbetskamrater är det viktigt att alla har goda kunskaper i svenska. Våra
äldre har svårare att förstå när inte svenska språket talas tydligt och oftast även något högre och
långsammare. Samma typ av svårigheter förekommer även i våra LSS-boenden.
Det är på samma sätt för äldre som får alzheimer och går tillbaka mot sin barndom. Om då
modersmålet är annat än svenska är det bra om det finns personal som även kan prata och förstå
andra språk. Kompetens i något annat språk än svenska bör vara meriterande vid anställning.
I Botkyrka införs språktester för alla som rekryteras inom omsorg och förskola.
Jag yrkar att:
Avesta kommun inför språktester för ny personal som ska anställas till äldreomsorgen och till
LSS-boenden. Vidare att det ska ses som särskilt meriterande att kunna ett ytterligare språk.
Beredning
- Maarit Hesslings (M) motion den 10 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 89
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Remiss - Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C)
och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
viltproblem

Dnr. KK 2020-000186 913
Motionärerna anför följande:
Vilda djur finns på många platser i kommunen. De finns i skog och mark helt naturligt men ofta
också inne i bostadsområden och bebyggelsen över hela kommunen. Det inträffar också många
viltolyckor i trafiken varje år. Det uppstår problem då vilda djur kommer in på privata tomter,
gräver under byggnader och fastnar i staket med mera. Händer det på kommunens mark och
fastigheter samt hos privatpersoner ska kommunjägaren hjälpa till. Är det trafikolyckor finns
jägare organiserade via NVR, Nationella Viltolycksrådet, som avlivar skadade djur.Varje händelse
ska rapporteras till kommunen. Trafikolyckor rapporteras till polis, markägare och kommun.
Sedan årsskiftet har det inte funnits fungerande organisation med kommunjägare i Avesta. Det
medför att det är svårt att få tag på lämplig person när det hänt något och djur ska avlivas på
grund av skador. Polisen har haft svårt att nå rätt person på kommunen och ringer istället de som
har uppdrag för NVR som får rycka ut, utan ersättning. Rapporteringen blir också svår att reda
ut.
Samverkan mellan jägarna som har uppdrag via NVR och kommunjägaren kan ge en bättre
funktion och är mer robust om det finns fler personer som kan nås av polis och allmänhet. Det
bör ingå direktiv om ersättning, kontaktuppgifter mm
Utifrån ovanstående yrkar motionärerna att en samverkan etableras med representanterna från
NVR för att stärka kommunjägaren och få en snabb, effektiv hantering av viltproblem i Avesta
kommun.
Beredning
- Centerpartiets motion 11 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 67

2020-06-15

Kommunfullmäktige

§ 90

Remiss – Johan Thomasson (M) med fleras
motion gällande avgiftsfri busstrafik

Dnr. KK 2020-000188 913
Den moderata fullmäktigegruppen har genom Johan Thomasson (M) inkommit med följande
motion:
28 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige att införa avgiftsfri kollektivtrafik med start i juni
2012. Detta har kostat Avesta kommun ca 4,6 miljoner per år sedan dess.
Region Dalarna har utrett den faktiska kostnaden för den avgiftsfria busstrafiken i Avesta.
Analysen har visat att Region Dalarna subventionerna Avesta med cirka 4 miljoner per år. Det
innebär att den faktiska kostnaden är ca 9 miljoner per år. Med anledning av analysen avser
Kollektivtrafiknämnden att säga upp avtalet för omförhandling. Mycket tyder på att ett nytt avtal
kan innebära en fördubbling av Avestas kostnader.
Oavsett vilken kostnadsnivå, den nuvarande eller en framtida höjning, så anser vi att de pengarna
kommer mer till rätta i kommunens kärnverksamhet. Bildnings- och omsorgsstyrelserna brottas
med ekonomiska underskott. Omsorg om våra äldre och att förbättra skolresultaten är betydligt
viktigare att prioritera än att exempelvis rika människor ska ha tillgång till avgiftsfri
kollektivtrafik.
Vi Moderater yrkar att:
-Avesta kommun återgår till normalavtal gällande busstrafik och därmed avskaffar avgiftsfri
busstrafik i Avesta Kommun.
-ovanstående attsats verkställs senast 1 juli 2021.
Beredning:
- Inlämnad motion 12 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 91

Remiss – Katarina Anderssons (M) motion
angående solceller på kommunens ishallar

Katarina Andersson (M) anför följande i sin motion:
Ishallarna och dess verksamhet har en hög energiförbrukning som delvis skulle kunna minskas
med solceller på taken.
Ett sätt att minska både kostnader och ytterligare förbättra miljöpåverkan är att installera solceller
på ishallens tak. När man studerar solkartan över Avesta kommun ser man att detta är lämpliga
tak för detta syfte. Avesta kommun har alla förutsättningar att vara ledande i klimatomställningen
och visa vägen framåt.
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att:
- Avesta kommun, installerar solpaneler på ishallen i Avesta och Skogsbo
- Avesta kommun öronmärker eventuellt försäljning av överskottsel från solpaneler till barnoch ungdomsverksamheter inom idrottsrörelsen.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) motion 12 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 92
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Remiss – Per-Ola Ahlströms (SD) motion om
ändrade generella ägardirektiv i kommunala
bolag

Dnr. KK 2020-000190 913
Per-Ola Ahlström (SD) har inkommit med följande motion:
En fortsättning på gröna hyresavtal?
Kommunen är med i ett energibesparande projekt med Bergsnässkolan benämnt gröna
hyresavtal. Varför inte bygga vidare och bli en än mer grön kommun som står på egna ben?
Fjärrvärme brukar nämnas som koldioxidneutral vilket inte är korrekt eftersom Sverige har en för
stor kostym när det gäller förbränning av avfallsprodukter. År 2018 bidrog fjärrvärmeverken till
Sveriges utsläpp med 4,9 miljoner CO2-ekvivalenter.
Flera kommunala bolag såsom Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB sitter när det gäller
värmefrågan på ett avtal som är stelbent och rentav monopolistiskt, dvs fjärrvärme.
De finns stora möjligheter för större fastighetsbolag att investera i bergvärme. Bolag i kommunal
regi skulle genom att ändra i sina generella ägardirektiv kunna arbeta mot att minska sitt beroende
av en aktör på marknaden och därmed få större möjlighet att bli självförsörjande gällande bland
annat värme, i kombination med el genom solceller, och på så vis genom dessa investeringar
spara kommunens invånare pengar. Genom att stärka ekonomin i kommunala bolag så kan
ekonomiskt utrymme öka till förmån för hyresgästerna.
Med hänvisning till ovanstående vill Sverigedemokraterna i Avesta att Avesta kommuns bolag
bör utforma sina ägardirektiv för att främja egen försörjning av miljövänliga alternativ för värme
och elförsörjning.
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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Remiss – Per-Ola Ahlströms (SD) motion om
ändrade generella ägardirektiv i kommunala
bolag gällande finansiering

Dnr. KK 2020-000191 913
Per-Ola Ahlström (SD) har inkommit med följande motion:
Vi vill förändra möjligheterna för kommunens bolag att själv förhandla lån och innefatta även
den privata marknaden.
Idag finns inskrivet i de generella direktiven att kommunala bolag bör låna av Internbanken,
vilket kan vara försvarbart i tider då räntan på öppna marknaden är hög. I dagsläget då räntan är
låg på marknaden så måste vi se över bolagens möjligheter att minska sina utgifter med målet att
förbättra hyresavtalen för hyrestagarna, såsom skolorna.
De kommunala bostadsbolagen har rätt att årligen plocka ut en viss del av vinsten från sina
allmännyttiga bostadsbolag. Ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar till kommunen får
under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar statslåneräntan plus en
procentenhet av bolagets kapital.
Här ser vi då en möjlighet att förändra vinstuttaget för att eventuellt kompensera för eventuella
inkomstbortfall som kan uppstå när kommunen inte kan ta ut riskpremie och eventuella avgifter.
Med hänvisning till ovanstående vill Sverigedemokraterna i Avesta:
• Att Avesta kommuns bolag bör utforma sina ägardirektiv för att ge bolagen möjlighet till
upplåning på den privata marknaden.
• Att Avesta kommun ser över möjligheten att kompensera eventuella inkomstbortfall som
uppstår när extern upplåning är aktuellt genom att se över regleringen av vinstuttag ifrån
kommunens bolag.
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 94

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2020.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/.
1. Dnr. KK 2020-000035 101
Anteckningar från fullmäktiges presidium 15 april och 20 maj 2020.
2. Protokoll från årsstämmor med Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten
och Avfall AB den 19 maj 2020.
3. Dnr. KK 2020-000133 141
Folkare Landsbygdsforums sammanträde den 26 februari 2020.
4. Dnr. KK 2020-000147 738
Kvartalsrapporter för första kvartalet 2020 gällande gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap
1 § SoL 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.
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Avslutning

Ordförande Blerta Krenzi avslutar mötet genom att tacka all personal för fina insatser under
året samt önska fullmäktiges ledamöter en skön sommar.
Hon välkomnar dessutom alla fullmäktiges förtroendevalda att besöka sommarens utställning i
Avesta Art: ”Facts and fantasies”.
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