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§ 69 Tillträdande kommundirektör Tobias Åsell
presenterar sig
Dnr –
Tillträdande kommundirektör Tobias Åsell presenterar sig för kommunfullmäktige. Åsell
tillträder sin tjänst som kommundirektör för Avesta kommun den 16 juni.
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§ 70 Årsredovisning 2020 för Västmanland-Dalarnas
lönenämnd
Dnr KK 2021-000046 042
Årsredovisning 2020 för Västmanland-Dalarnas lönenämnd redovisar ett överskott på
901 868 kronor. I den sista prognosen som nämnden tog del av på sammanträden den 27
november 2020 beräknades ett överskott på 250 000 kronor. Anledningen till överskottet är
delvis att sjukfrånvaro ej kunnat täckas av vikarier. På grund av rådande pandemi har
planerade utbildningar och konferenser ställts in och delvis genomförts via Teams eller
webbinarier. Delar av planerad kostnad för införande av Anställningsguiden kunde betalas år
2019.
Beredning
- Västmanland-Dalarnas lönenämnd den 26 februari 2021, § 2
- Årsredovisning för Västmanland-Dalarnas lönenämnd
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 45
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 77
Jäv
Johan Thomasson (M) och Lars Isacsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Beslut
- Västmanland-Dalarnas lönenämnds årsredovisning för år 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 71 Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund
Dnr KK 2021-000095 042
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst
i Avesta, Norberg, Fagersta och Hedemoras kommuner. För år 2020 uppgår förbundets
resultat till 199 tkr, vilket är 199 tkr bättre än budget som hade ett planerat nollresultat.
Förbundets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 3 054 tkr, vilket är 94 tkr högre än vad
förbundsordningen tillåtelse. Återbetalning kommer därför att ske till medlemskommunerna
enligt fastställd procentsats. För Avestas del är återbetalningen 46 tkr.
Beredning
- Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
- Revisionsberättelse
- Direktionen för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund den 25 mars 2021, § 3
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 68
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 78
Jäv
Rolf Rickmo (M), Eva Lidström (S) och Gerd Svedberg (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Beslut
- Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund godkänns.
- Förbundets direktion och ledning beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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§ 72 Årsredovisning 2020 för Hjälpmedelsnämnden i
Dalarna
Dnr KK 2021-000107 049
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar
för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris.
2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad efterfrågan,
digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi. Förvaltningen redovisar ett
negativt resultat om -3,8 miljoner kronor. Påverkansfaktorer är främst evakuering och
anpassning av lokaler som sammantaget uppgår till en kostnad av ca 9 mnkr. En stor
utskrotning av trögrörliga artiklar kopplat till mindre yta efter evakuering genererade en
kostnad av ca 3,5 mnkr. Ytterligare faktorer är minskad försäljning av tyngdtäcken på grund av
ändrade direktiv gällande förskrivning. På IT- sidan ses en ökad kostnad kopplat till fler
användare i Sesam/WebSesam och prisökning från leverantören.
Beredning
- Bokslut för hjälpmedelsnämnden
- Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021, § 11
- Rapportblad
- Verksamhetsberättelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 67
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 79
Jäv
Susanne Berger (S) och Rolf Rickmo (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Beslut
- Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 73 Årsredovisning 2020 för Språktolknämnden
Dnr KK 2021-00051 042
Årsbokslutet för 2020 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt
självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljoner kronor
vilket är en minskning jämfört med 2019. Den budgeterade omslutningen låg på 38,2 mnkr för
2019. Minskningen är en följd av covid-19. Budgeten visar ett överskott på 970 000 kronor
och överskottet föreslås gå tillbaka till medlemmarna, för Avesta kommuns del återbetalas
19 695 kronor.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsrapport, 2021-01-22
- Språktolknämnden den 18 februari 2021, § 3
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 46
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 80
Jäv
Susanne Berger (S), Göran Edström (S) och Katarina Andersson (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
- Språktolknämndens årsredovisning för år 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
___
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§ 74 Årsredovisning 2020 för gemensam nämnd för
upphandling
Dnr KK 2021-000070 042
Den gemensamma nämnden för upphandling har inkommit med sin årsredovisning för år
2020.
Det blev ett mindre överskott i 2020 års verksamhet med 0,7 miljoner kronor, som
återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Högre externa intäkter än
budgeterat med 0,4 mnkr. på grund av mer köpta tjänster för direktupphandling och
annonsering samt statsbidrag för sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Lägre
lönekostnader med 2,6 mnkr på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och
föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga
kostnader.
Hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Under 2020 har Upphandlingscenter genomfört drygt
235 upphandlingar/projekt inklusive dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar
till ett årligt upphandlat värde på 2–3 miljarder kronor. 85 procent av årets upphandlingar har
avslutats enligt beslutad upphandlingsplan.
Det har under året skett omfattande omprioriteringar i verksamhet kopplat till
coronapandemin för att säkerställa till exempel strategisk livsmedelsförsörjning och
försörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning. Det bör även nämnas att
Upphandlingscenter arbetat fram nya rutiner för krisstab, resursallokering och prioritering av
upphandlingar vid kriser. Under året har strategiska upphandlare på grund av Covid-19 arbetat
med att hjälpa samverkande kommuner att få fram skyddsmaterial.
Gemensamma nämnden för upphandling har fastställt nämndplan med sju inriktningsmål. Ny
upphandlingspolicy har beslutats/fastställts för samverkande kommuner med ett ökat
strategiskt anslag och fokus på regional tillväxt, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.
Beredning
- Verksamhetsberättelse med tjänsteskrivelse för gemensam nämnd för upphandling.
- Revisionsberättelse för Ludvika kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 48
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 81
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§ 74 (forts)
Jäv
Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Beslut
- Gemensamma nämnden för upphandlings årsredovisning för år 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 75 Årsredovisning 2020 Södra Dalarnas
samordningsförbund
Dnr KK 2021-000098 042
Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till
den 31 december 2020. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen
av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6
322 tkr. Resultatet per den 31 december 2020 är -150 tkr. Tillsammans med årets resultat
minskas det egna kapitalet till 1 326 tkr vid ingången av 2020.
Samordningsförbundet har under 2020 minskat det egna kapitalet med 150 tkr främst till följd
av beslut om utökade bidrag till de individinriktade insatserna. Med dessa satsningar hoppades
styrelsen minska det egna kapitalet än mer än vad resultatet faktiskt redovisar. Insatserna har i
stort sett förbrukat det mesta av det bidrag de har fått. Däremot har kostnaderna för styrelsen,
administrationen och för personalinriktade insatser varit lägre än budgeterat. Detta är delvis
p.g.a. pandemin men har mera att göra med mindre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller
de prognosticerade pensionskostnaderna samt högre externa intäkter än budgeterat.
Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2021 men är ändå nödgad att minska ambitionerna
något angående bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamen. Detta
beror framförallt på en mycket mindre medelstilldelning till samordningsförbundet i
förhållande till det äskande som förbundet gjorde inför det nya året. Prognosen inför 2021 är
dock att det egna kapitalet kommer att fortsätta att minska. För 2021 tilldelas förbundet 6 322
tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 20,9 %, som är alltså något högre än den
nationella rekommendationen på 20 %.
Beredning
- Revisionsberättelse - Årsredovisning 2020
- Södra Dalarnas Samordningsförbund den 8 mars 2021, § 3
- Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj, § 92
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 115
Jäv
Gunilla Berglund (C), Anna Perman (S), Charlotta Engström (S) och Jonas Wells (S) anmäler
sig jäviga och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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§ 75 (forts)
Beslut
- Årsredovisningen för år 2020 godkänns.
- Styrelsen som helhet och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
__
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§ 76 Mål och budget 2022–2024
Dnr KK 2021-000144 041
Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) har den 24 maj 2020 överlämnat förslag till mål
och budget 2022–2024 för Avesta kommun. Alliansen och Sverigedemokraterna lämnade
varsina budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj.
Förslaget innehåller följande delar:
- Vision – Avesta 2030
- Kommunövergripande mål för perspektiven:
- Stöd och omsorg
- Barn och utbildning
- Lokalsamhället
- Medarbetare
- Ekonomi
- Särskilda beslut 2022–2024
- Omvärlds- och nulägesanalys
- Finansiell analys
- Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
-

Kommunens organisation
God ekonomisk hushållning
Styrprocess
Styrelsernas uppdrag
Uppföljning
Verkställighetsbevakning
Tidplaner
Interna förutsättningar

- Drift- och resultatbudget
- Finansieringsbudget
- Balansbudget
För budget 2021 flyttas medel för lönerevision och pensioner från kommunstyrelsen till
finansförvaltningen. Skattesatsen för 2022 föreslås enligt förslaget att vara oförändrad, 21:97
kronor.
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§ 76 (forts)
Beredning
- Missiv till mål och budget 2022–2024
- Förslag till mål och budget 2022–2024 från (S) och (V)
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2021, § 95
- Alliansens förslag till mål och budget 2022–2024
- Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2022–2024
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 103
Yrkanden
Lars Isacsson (S), med instämmande av Pia Aronsson (V), Mikael Westberg (S), Susanne
Berger (S), Tom Andersson (S) och Erika Bengtsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets förslag till mål och budget samt till kommunstyrelsens förslag till
utdebitering.
Johan Thomasson (M) med instämmande från Gunilla Berglund (C), Roy Uppgård (KD), Bo
Brännström (L), Ulf Berg (M), Johannes Kotschy (M), Lars-Åke Carlsson (C) och Katarina
Andersson (M) yrkar bifall till Alliansens förslag till mål och budget samt till
kommunstyrelsens förslag till utdebitering.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål och budget samt
till kommunstyrelsens förslag till utdebitering.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar först om förslag till utdebitering och finner att
kommunfullmäktige fastställer den till oförändrad nivå. Därefter ställer ordförande förslagen
emot varandra och finner att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget
bifalls.
Reservation
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Roy Uppgård (KD), Bo Brännström (L), PerOla Ahlström (SD), Ulf Berg(M), Karin Perers (C), Margareta Lindgren (SD), Johannes
Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Anita Vytlacil (SD), Lars-Åke Carlsson (C), Roy Uppgård
(KD), Göte Lindgren (SD), Katarina Andersson (M), Bo Brännström (L), Rolf Rickmo (M),
Gunilla Berglund (C), Tomi Sandvik (SD), Gabriella Persdahl (M) och David Larsson (SD)
reserverar sig till förmån för respektive förslag till mål och budget.
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§ 76 (forts)
Beslut
- (S) och (V):s förslag till mål och budget 2022–2024 fastställs.
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
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§ 77 Revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag
Dnr KK 2021-000017 007
KPMG har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska huruvida
kommunens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga. Uppdraget ingår i
revisionsplan för år 2020.
Syftet med granskningen har varit att konstatera huruvida bildning styrelsen har
ändamålsenliga rutiner och tillfredsställande intern kontroll avseende handläggningen av
bidrag till föreningar och studieförbund. KPMGs sammanfattande bedömning utifrån
granskningens syfte är att befintliga styrdokument och riktlinjer inte fullt ut ändamålsenliga
samt att bildningsstyrelsens interna kontroll avseende bidrag till föreningar och studieförbund
kan stärkas.
Av granskningen framgår att befintliga styrdokument behöver kompletteras med förtydligande
kring krav och kriterier för bedömning. Ålderstigna styrdokument finns för kulturföreningar
och studieförbund. Därtill saknas ett politiskt beslut av dokument avseende bidrag till
fritidsföreningar.
KPMG kan konstatera att uppföljning av föreningarnas verksamhet främst sker en gång om
året i samband med föreningarnas ansökan om bidrag. Däremot genomförs inte löpande
kontroller av föreningens verksamhet under året i syfte att följa upp att bidragen används till
den typ av verksamhet som föreningarna beviljats bidrag för
Av genomförd stickprovskontroll framgår bland annat att årsmötesprotokollet för tre av fyra
kontrollerade kulturföreningar saknas. Därmed bedömer vi att kontrollen av att
bidragssökande föreningar uppfyller kraven inför beviljande och utbetalning av
föreningsbidrag bör stärkas.
Utifrån i de rapporten beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar KPMG
bildningsstyrelsen att:
- Säkerställa att det för samtliga former av föreningsbidrag finns ett tydligt politiskt beslutat
styrdokument som reglerar vilka krav som ställs på föreningarna och vilka kriterier som beslut
om bidrag grundar sig på.
- Införa stickprovskontroller inom ramen för handläggningen i syfte att säkerställa
föreningarnas uppfyllnad av kraven inför utbetalning samt kontrollera huruvida föreningarna
och studieförbundens användning av bidragen är i linje med ansökan.
- Fortsätta utveckla digitaliseringen av ansökan om föreningsbidrag och bidrag till
studieförbund syfte att effektivisera handläggningsprocessen.
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- Tillse att översyn avseende hyressättningen genomförs i syfte att skapa likvärdighet mellan
föreningarna.
Yttrande
Granskningen från KPMG har genomförts genom:
- Dokumentstudier av bildningsstyrelsens reglemente, delegationsordning, interna kontrollplan
och riktlinjer för utbetalning av bidrag till föreningar.
- Intervjuer med fritidschef, kulturchef, resultatenhetschef för fritid kultur och måltider,
bildningschef samt ordförande för bildningsstyrelsen.
- Stickprovskontroller avseende sådana dokument som utgjort underlag i beslutet om
utbetalning av bidrag inför 2020.
Bildningsstyrelsen redovisar KPMGs rekommendationer i kursiv stil och sitt yttrande under
varje punkt.
Säkerställa att det för samtliga former av föreningsbidrag finns ett tydligt politiskt beslutat styrdokument som
reglerar vilka krav som ställs på föreningarna och vilka kriterier som beslut om bidrag grundar sig på.
Bildningsstyrelsens mål är att ta fram ett gemensamt styrdokument för bidrag till kultur- och
fritidsföreningar som utgår från befintliga dokument men som ska förtydligas avseende krav
och kriterier. Dokumentet tas fram efter det att det Idrottspolitiska programmet beslutats och
utredningen om Kommunala anläggningar är färdigställd. Styrdokumentet ska tas upp för
politiskt beslut.
Införa stickprovskontroller inom ramen för handläggningen i syfte att säkerställa föreningarnas uppfyllnad av
kraven inför utbetalning samt kontrollera huruvida föreningarna och studieförbundens användning av bidragen
är i linje med ansökan.
Bildningsstyrelsen ser två delar i detta förfarande: att kontaktpolitikerna träffar föreningarna
och för en dialog hur föreningen använder bidragen och att man genomför
stickprovskontroller på utbetalda föreningsbidrag som läggs in i förvaltningens
internkontrollplan.
Fortsätta utveckla digitaliseringen av ansökan om föreningsbidrag och bidrag till studieförbund syfte att
effektivisera handläggningsprocessen.
Arbetet pågår med målet att samtliga kultur -och fritidsföreningar blir inlagda i systemet
InterbookGO inför 2022.
Tillse att översyn avseende hyressättningen genomförs i syfte att skapa likvärdighet mellan föreningarna.
Detta arbete pågår i utredningen Kommunala anläggningar.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2021
- Missiv
- Revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag
- Bildningsstyrelsen den 7 april 2021, § 46
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 70
- Kommunstyrelsen den 10 maj, § 82
Beslut
- Bildningsstyrelsens yttrande överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 78 Revisionsrapport – Uppföljande granskning
Dnr KK 2021-000018 007
KPMG har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande
granskning av tre tidigare granskningar. Avesta kommuns revisorer vill utifrån tidigare års
genomförda granskningar, se vilka åtgärder som styrelser och nämnd har vidtagit med hänsyn
till granskningsresultatet för respektive granskning. De tre granskningar som uppföljningen
omfattar är granskning av kommunens målstyrningsprocess, granskning av
kompetensförsörjningen och 2019 årsgrundläggande granskning med tema trygghet.
Yttrandet
KPMGs rapport utmynnar i tre rekommendationer till kommunstyrelsen.
-

Att fortsatt aktivt arbeta med att utveckla process, uppföljning och analys för att tillse en
god målstyrning i Avesta kommun.

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla process, uppföljning och analys av
målstyrningen i Avesta kommun.
I mål och budget dokumentet framgår att Styrelsernas uppdrag är att följa fullmäktiges
intentioner.
Kommunfullmäktiges mål ska ligga till grund för styrelsernas indikatorer för sina respektive
verksamheter. Styrelsernas Mål och Budget med indikatorer för verksamheterna som
överensstämmer med fullmäktiges mål ska därefter beslutas av respektive styrelse.
Styrelsernas uppdrag är alltså att ta fram indikatorer som på bästa sätt ska mäta de av
Kommunfullmäktige uppsatta målen. Här arbetar vi vidare med att utveckla
uppföljningsarbetet och analys av måluppfyllelse under det löpande verksamhetsåret.
-

Att implementeringen av kompetensförsörjningsprogrammet påbörjas skyndsamt och att
de tidigare lämnade rekommendationerna åtgärdas i det arbetet.

Arbetet med kompetensförsörjningsprogrammet kommer att påbörjas i maj månad 2021 av
HR- enheten.
-

Att påskynda arbetet med nytt ANDTS-program och ny organisation för
trygghetsarbetet.
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Nytt ANDTS program för tidsperioden 2021–2025 antogs av kommunfullmäktige 2021-0321, § 31. Uppföljning av programmet ska ske genom rapport en gång per år till
kommunstyrelsen i februari månad. Uppföljning/rapport sker inom Avesta kommuns
hållbarhetsarbete.
Avesta kommuns trygghetsarbete bedrivs bland annat genom det Brottsförebyggande rådet
och genom den verksamhet som kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för.
Kommunstyrelsen menar att den nuvarande organisationen av trygghetsarbetet väl fyller sin
uppgift och att det därför inte finns någon anledning att för närvarande ändra på den. Det är
viktigare att arbeta för att till exempel åtgärderna i det antagna ANDTS-programmet
genomförs.
I sammanhanget kan dock nämnas att ett arbete har påbörjats med en risk- och
säkerhetsgrupp som bland annat kommer att arbeta med krisberedskap, systematiskt
brandskyddsarbete och handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. Fullmäktiges
presidium för även en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om utbildning för
förtroendevalda gällande hot och våld.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021
- Missiv
- Revisionsrapport – Uppföljande granskning
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april, § 71
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 83
Beslut
- Kommunstyrelsens yttrande överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 79 Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över de kommunala bolagen
Dnr KK 2020-000304 007
På revisionssammanträdet den 8 december tog revisorerna del av resultatet av den fördjupade
granskningen av ombyggnationen av Åvestadalskolan som genomförts av KPMG. Utifrån
granskningens slutsatser görs bedömningen att VD och styrelsen i Gamla Byn AB har brustit i
sina respektive ansvar i hanteringen av ombyggnationen av Åvestadalskolan. Revisorerna
uppfattar i granskningen även brister i kommunstyrelsens uppsiktplikt över bolaget.
Enligt kommunallagens kapitel 6 § 1 ska kommunstyrelsen ha uppsikt över helägda
kommunala bolag. I ägardirektivet saknas styrning över när ärenden i bolaget ska anses vara av
principiell beskaffenhet och därför har samråd med kommunstyrelsens presidium om den
ursprungliga investeringen om 60 mnkr inte skett. Frågan har heller inte lyfts till
kommunfullmäktige. Dessutom ger Avesta kommuns system med internbank ingen naturlig
möjlighet för förtroendevalda i vare sig kommunstyrelsen eller fullmäktige att få insyn i
bolagets låntagande. Detta gör det svårt för ägaren att följa, eller ens veta om, när
investeringar sker och tillse att den uppföljning och information som behövs om projektet når
berörda i rätt tid.
Efter en tidigare revisionsgranskning beslutades om en ny riktlinje för investeringar som
omfattar kommunkoncernen. I den nu aktuella granskningen påvisas att riktlinjen inte
efterlevs, då den inte anses ändamålsenlig för bolagens investeringsprocess. Bland annat anges
förvaltningschef för den förvaltning som avser nyttja investeringen vara beställare och den
som ska bereda investeringsbeslut. I praktiken är det dock bolaget som är beställare och
genomför investeringen. På så sätt har det skapats otydlighet mellan bolaget och förvaltningen
tillsammans med uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Utifrån ovanstående anser revisorerna att det är kommunstyrelsens ansvar att det finns
ändamålsenliga riktlinjer som är tillämpbara för samtliga verksamheter som lyder under dem
och att dessa säkerställer kommunkoncernens hantering av investeringar med tillhörande
uppföljning och rapportering.
Yttrande
Kommunkansliet har tagit del av revisorernas kritik gällande hur ändamålsenliga ”riktlinjerna
för investeringar av större eller principiell beskaffenhet” är. Det är olyckligt om de uppfattas
vara otydliga gällande när en investering är av principiell beskaffenhet då det i riktlinjen finns
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tydliga beloppsgränser. Bland annat framgår det tydligt att kommunfullmäktige är
beslutsfattare vid investeringar över 200 basbelopp, drygt 9,5 miljoner år 2021.
En översyn av riktlinjerna behöver göras då det är av stor vikt att dessa uppfattas som tydliga
och möjliga att följa av såväl förvaltningar som bolag. Det bör inte finnas någon tveksamhet
gällande vem som ansvarar för beställning respektive förprojektering. Förvaltningar och bolag
bör också få i uppdrag att se över sina interna rutiner för investeringar så de stämmer överens
med den övergripande riktlinjen.
Gällande uppsiktsplikten så får kommunstyrelsen vid varje sammanträde kort muntlig
information från ordförande i alla nämnder och bolag. Vidare delges protokoll från de
kommunala bolagen till kommunstyrelsen för att möjlighet att ha uppsikt ska finnas. I mars
2018 fick kommunstyrelsen information om att en stor renovering skulle ske av
Åvestadalskolan under sommaren och hösten samma år, i protokollet nämns bland annat
fönsterbyten. I april 2018 står det att ”Information ska ges till lärare, föräldrar och elever i
Åvestadal att högstadiet kommer att renoveras under 2,5 år. Ventilation med mera byggs om
och en solcellsanläggning byggs på taket.”, Gamla byns ordförande nämner vid samma
sammanträde att ” Medel beviljade till rustning av Åvestadal. Många åtgärder som ger en
energibesparing på 963 000 kronor/år.”. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2018
säger bildningsstyrelsens ordförande: ”Arbetet vid Åvestadalskolan går fortare än beräknat,
varför moduler kommer att tas in”. Därefter dröjer det över ett år innan det den 16 september
2019 i protokoll från kommunstyrelsen framgår att information lämnats om renovering av
Åvestadalskolan. Dock ska noteras att kommunala protokoll framförallt har syftet att
dokumentera beslut och inte ska ses som heltäckande gällande vad som sägs på ett möte.
I det aktuella fallet har dock styrelsen för Gamla byn, enligt vad som framkommit i de
granskningar som gjorts av ärendet, varit ovetande om problematiken kring Åvestadalskolan
och har därför inte kunnat vidareförmedla den till kommunstyrelsen. Ärendet visar på att
kommunstyrelsen bör överväga att arbeta mer systematiskt med vilken typ av information
respektive ordförande ska ge.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021
- Revisionsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 86
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 104
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Beslut
- Kommunstyrelsens yttrande överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 80 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion om Avesta kommun utarbetar ett
åtgärdsprogram för främjande av bin och övriga
pollinerande insekters överlevnad
Dnr KK 2020-000306 913
Motionärerna anför följande:
”Bin och andra pollinerande insekter som steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, skalbaggar
med flera är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och behövs för frukt och
frösättning hos alla växter. Idag finns fakta som visar att bin och övriga insekter minskar i
antal och är hotade. De finns upptagna på den svenska listan av rödlistade arter.
Avesta kommun har mycket mark och varje förbättring av det biologiska livet kan göra
skillnad. Kommunens hållbarhetsarbete bör innehålla åtgärder för att främja bin och andra
pollinerande arter.
Gräsytor behöver skötas med omtanke. Klippning sent i juli-augusti med bortforsling av
gräset är positivt. Ängsgräsmattor på lämpliga ytor är bra.
Vid röjning i tätortsnära mark bör man spara blommande buskar och träd. Sälg, rönn, lind,
lönn med flera ger nektar och pollen till insekterna.
Omtanke vid planering och plantering av kommunens rabatter och parker kan främja binas
fortlevnad. Enkla blommor istället för dubbla ger mer nektar.
Naturvårdsverket har uppmärksammat ökade behov av insatser och ger möjlighet till stöd för
projekt som gynnar pollinatörer. Inom ramen för Lokala Naturvårdssatsningar (LONA) kan
kommuner och lokala aktörer söka stöd. Avesta kommun har utnyttjat detta i samband med
renoveringen av stadshusparken. Fler åtgärder bör kunna genomföras i framtiden.
För att stärka den biologiska mångfalden och gynna bina och andra pollinerande insekter bör
ett åtgärdsprogram som omfattar alla delar av kommunen tas fram.
Utifrån ovanstående yrkas
Att Avesta kommun inom ramen för hållbarhetsprogrammet utarbetar ett åtgärdsprogram för
främjande av bin och övriga pollinerande insekters överlevnad”
Teknisk service yttrande
Teknisk service instämmer i motionärernas synpunkter.
Det finns ett tydligt behov av att förbättra för bin och övriga pollinerande insekter.
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Teknisk service och Västmanland-Dalarna Miljö & Byggförvaltning beaktar och arbetar redan
idag aktivt med åtgärder för att främja pollinerare.
Vad gäller gräsytor så har kommunen påbörjat försök med att ställa om klippta gräsytor till
ängsytor på vissa utvalda platser där vi tror att förutsättningar att lyckas är bra.
Vi sköter också flera ytor som grovslåtterytor, vilket betyder klippning vid färre tillfällen.
Där får gräs och örtartade växter växa högre och möjligheten att hinna blomma ökar.
Våra naturmarker och tätortsnära skogar försöker vi sköta med hänsyn till blommande och
bärande träd och buskar. Även vid planering och projektering så finns tanken att gynna
insektslivet med även om det förstås måste vägas mot andra intressen.
Inom ramen för kommunens hållbarhetsprogram arbetas det idag med att ta fram
åtgärdsförslag som är i linje med motionärernas förslag. Bland annat föreslås uppdatering av
naturvårdsplanen, skogsskötselplanen och framtagande av grönstrukturplan med biologisk
mångfald i fokus.
Mot bakgrund av ovanstående samt det faktum att resurserna för kommunens
naturvårdsarbete är begränsade, anser Teknisk service att framtagande av ett särskilt
åtgärdsprogram för främjande av bin och övriga pollinerande insekters överlevnad inte är
motiverat. Fokus bör istället ligga på ytterligare praktiska åtgärder som främjar pollinatörer.
Yttrandet har tagits fram i samråd med Miljö & Byggförvaltningen.
Beredning
- Karin Perers (C), Gunilla Berglund (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion ”Mer plats för
bina i Avesta.
- Kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 184.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 2.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 17.21.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 27 april 2021, § 14
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 84
Yrkanden
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Lars Isacsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Berglunds (C) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.
___
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§ 81 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion om cykel- och gångbana mellan
Veddarsbo och Lund i Folkärna
Dnr KK 2020 000298 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) har lämnat in en motion
där de anför följande:
”Det har blivit viktigt att människor motionerar dagligen för folkhälsans skull samt att miljön
blir bättre om fler människor inte använder bilen.
Den vältrafikerade smala vägen mellan RV 68 och Lund i Folkärna är ingen bra plats för
cyklister och gående som skall samsas med personbilar och tunga lastbilar. Både ekonomi och
liv sparas om bilen och den oskyddade människan inte använder samma vägbana.
Det är ett under att ingen ännu har skadats och blivit dödad på den smala vägen.
Avesta kommun har nu satsat väldigt mycket på cykelstråk i tätorten så nu är det dags att
investera på landsbygden.
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade att Avesta kommun snarast utreder och
verkställer en separat cykel- och gångbana mellan Veddarsbo och Lund i Folkärna.”
Teknisk service yttrande
Vägen mellan Veddarsbo och Lund är, som runt hela Bäsingen, en statlig väg och kommunen
har väldigt lite mark i området.
Vi instämmer med motionärerna att vägen är smal och att det är säkrare för gående och
cyklister med en separerad gång- och cykelväg. Tyvärr är läget detsamma utefter flera av de
statliga vägarna i kommunen. Vi anser inte att denna sträcka är högre prioriterad än andra
sträckor - exempelvis mellan Nordanö och Jularbo (som finns med i den nationella
transportplanen planerad till 2028).
Även om en gång- och cykelväg anläggs av Trafikverket mellan Veddarsbo-Lund så saknas en
fortsättning mot till exempel Sjövik eller Folkärna kyrka. Det är väldigt smalt mellan husen i
vid fyrvägskorsningen och det får inte plats att bygga en säker gång- och cykelväg i anslutning
till befintlig väg.
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Det är viktigt att kommunen har ett helhetstänk för cykelvägnätet, kommunalt som statligt för
att investera där åtgärderna krävs allra mest. I cykelplanens handlingsplan kommer cykelstråk
prioriteras utifrån bland annat prioriterade sträckor, trafiksäkerhet, säker skolväg osv. I
handlingsplanen tas även det statliga vägnätet med. Detta för att vi tydligt ska veta vilka
sträckor vi bör prioritera i kontakten med Trafikverket och få med till kommande nationella
transportplaner.
Beredning
- Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 15
- Remissyttrande - Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C)
motion om cykel- och gångbana mellan Veddarsbo och Lund i Folkärna
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 5
- Kommunfullmäktige den 30 november 2020, § 168
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om cykel- och
gångbana mellan Veddarsbo och Lund i Folkärna
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 85
Yrkanden
Karin Perers (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Karin Perers (C) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.

___
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§ 82 Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade
generella ägardirektiv i kommunala bolag
Dnr KK 2020-000190 913
Motionären Per-Ola Ahlström Sverigedemokraterna i Avesta skriver i sin 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-ekvivalenter1.
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.”
Yttrande
Gröna hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst där båda delar på
förtjänsten av energibesparingen och där den största delen av besparingen kommer ifrån
ändrat beteende av hyresgästen. Det bygger på att verksamheten/hyresgästen ska göra
ansträngningen, fastigheter där större investeringar genomförts som påverkar
energiförbrukningen bör därför inte delta i det gröna hyreskontraktet.
Ett ”basår” måste finnas att utgå ifrån, ett basår som inte påverkats av investeringar från
hyresvärden. Detta får bedömas från fall till fall.
Avtalet med Bergsnässkolan är ett pilotprojekt vilket initierades av Gamla byn ABs
energicontroller för att se om gröna hyresavtal går att genomföra på kommunala verksamheter
som hyr av Gamla byn AB.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 30

2021-06-10

Kommunfullmäktige

§ 82 (forts)
I pilotprojektet som startade 2019 på Bergsnässkolan erhölls stöd av Bygg Dialog Dalarna i
vårt projekt.
När pilotprojektet var klart gjordes en utvärdering tillsammans med Bergsnässkolans rektor.
Pilotprojektet beslutades fortsätta över 2020 också.
Covid-19 har gjort att Bergsnässkolan och GBAB inte kunnat arbeta lika mycket med det
Gröna Hyresavtalet. Pilotprojektets verksamhet under 2020 ska utvärderas och därefter ska
beslut tas om hur fortsättningen ska bli.
Vid nybyggnationer utreder Gamla Byn AB alltid olika energilösningar, bland annat bergvärme
för att se vad som är mest lönsamt och miljövänligt. Vid till exempel Badhustomten har
bergvärme valts som värmekälla. Vid fastigheter där fjärrvärme redan är installerad behövs en
utredning för att se om det är lönsamt att byta till annat uppvärmningssätt. Fjärrvärme är
väldigt enkelt att använda och underhålla medan bergvärme är billigare i drift men kräver mer
service och underhåll.
Inför byggprojekt utvärderar även Gamla Byn AB möjligheten att bygga i trä. Bolaget har
under året startat nyproduktion av ett nytt LSS-boende innehållande sex lägenheter, där både
stomme och fasad är uppförda i trä. LSS-boendet är beläget i Skogsbo.
Installation av solceller har gjorts på flera fastigheter och finns med i planeringsarbetet vid
nybyggnationer men även för befintliga byggnader. Dock finns det en lagstiftning om den
totala installerade effekten på solelen i bolaget är större än 255 kW så är den belagd med full
energiskatt. Detta måste tas hänsyn till vid planeringsarbetet.
Gamla Byn AB har Skellefteå Kraft som elleverantör som garanterar ”Alltid 100 % förnybar
el”. Avesta Industristad har E.ON som leverantör där vi lagt till Naturskyddsföreningens Bra
Miljöval i vårt elavtal. Bra Miljöval är en miljömärkning som ställer krav att elen från elbolagen
utvinns från förnybara källor som vind, vatten och biobränsle.
Ägardirektiven är inte skrivna så att det innebär begränsningar i val av miljövänliga alternativ
för värme och elförsörjning.
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82 (forts)
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade generella ägardirektiv i kommunala bolag
- Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 92
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2020, § 95
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 66
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 87
Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till motionen.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) ställer Ahlströms (SD) förslag mot Isacssons (S) och finner att
kommunfullmäktige har bifallit Isacssons (S) förslag.
Reservation
Per-Ola Ahlström (SD), Margareta Lindgren (SD), Anita Vytlacil (SD), Göte Lindgren (SD),
Tomi Sandvik (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för Ahlströms (SD)
yrkande om bifall till motionen.
Beslut
- Motionen avstyrks.
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§ 83 Roy Uppgårds (KD) och Bo Brännströms (L) motion
om robust och kostnadseffektiv förvaltning av Avesta
kommuns gemensamma "offentliga hus"
Dnr KK 2020-000302 913
Motionärerna anför följande:
”Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020 att ”En utredning tillsätts för att se över
olika alternativ för ägande och förvaltning av kommunens olika fastigheter.”
Mot bakgrund av detta beslut lägger vi därför förslag om att utredningen även omfattar
robusthet och kostnadseffektivitet. Hur utnyttjas samordningsmöjligheter i kommunens
fastighetsbestånd och kan ”koncernnytta” skapas genom en förbättrad strategisk planering i
samband med implementering av nya projekt. Samutnyttjande av byggnader/utrustning mellan
olika förvaltningar etc ej splittring.
Motionen beskriver sedan byggprocessen i fyra steg och utmynnar i förslaget:
”Vi yrkar därför att uppdraget, som gavs den 30 november, ska vidgas och kompletteras med
intentionerna i robust och kostnadseffektiv förvaltning med målet att nå samordningsvinster
med förbättrad strategisk planering.
Yttrande
Motionen ligger i linje med förslaget i Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C), motion om ”förändrad fastighetsförvaltning i Avesta kommun.”
Denna motion utmynnade i beslutet att en utredning tillsätts för att se över olika alternativ för
ägande och förvaltning av kommunens olika fastigheter som motionärerna Roy Uppgård
(KD) och Bo Brännström (L) nämnt i sin motion.
Förslaget att den beslutade utredningen kan vidgas och kompletteras med intentionerna i
robust och kostnadseffektiv förvaltning och med målet att nå samordningsvinster med
förbättrad strategisk planering bifalls.
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§ 83 (forts)
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 3
- Kommunfullmäktige 14 december 2021, § 183
- Roy Uppgårds (KD) och Bo Brännströms (L) motion om robust och kostnadseffektiv
förvaltning av Avesta kommuns gemensamma "offentliga hus"
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 69
- Kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 88
Beslut
- Motionen bifalls.
- Beslutad utredning för att se över olika alternativ för ägande och förvaltning av
kommunens fastigheter (KF 2020-11-30, § 160) kompletteras med perspektiven robust och
kostnadseffektiv förvaltning, samordningsvinster och strategisk planering.
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§ 84 Katarina Anderssons (M) motion om inrättande av en
utomstående Coronakommission i Avesta kommun
Dnr KK 2020-000263 913
Katarina Andersson (M) har lämnat in en motion där hon skriver:
”I skrivande stund har Coronapandemin härjat i världen, Sverige och även Avesta i snart 8
månader. Detta har inneburit svåra konsekvenser för bland annat den kommunala
verksamheten. Hög arbetsbelastning på personal inom omsorgen, samt att många äldre
upplever stor ensamhet då det har varit besöksförbud på våra äldreboenden.
Mycket bra har gjorts för att minska de negativa konsekvenserna av virusets härjningar och
mycket skulle säkerligen ha kunnat gjorts annorlunda. Viruset kommer vi troligen att få leva
med en längre tid. Våra äldreboenden har hittills klarat av att hålla undan viruset på ett bra
sätt, liksom hemtjänsten.
På nationellnivå kommer en Coronakommission tillsättas inom snar framtid för att blicka
både bakåt och framåt och på så sätt dra lärdomar inför en eventuell andra våg. Det vore
mycket värdefullt att snarast avsätta medelför en utomstående Coronakommission även för
kommunen.
Uppgiften bör vara att granska kommunens agerande under virusets första månader. Hur var
krisberedskapen? Hur skyddade kommunen våra äldre? Vad var bra? Vad kunde ha gjorts
bättre? Hur agerade kommunen gentemot våra företag? Var det tillräckligt? Vad mer kunde
kommunen gjort och kan kommunen göra?
Moderaterna yrkar:
att en utomstående Coronakommission tillsätts så snart som möjligt i Avesta kommun i avsikt
att utreda erfarenheter, både positiva och negativa, av kommunens agerande under pågående
pandemi.”
Yttrandet
Motionären skriver att uppdraget bör vara begränsat till virusets första månader och
undersöka krisberedskapen, hur kommunen skyddade de äldre samt hur kommunen agerade
gentemot företagen.
Uppdraget som föreslås i motionen kan breddas både i tidsaspekt och innehåll för att även
inrymma hur andra kommunala verksamheter påverkats och hanterat krisen, lämpligen genom
en intern förstudie. Förstudien kan sedan utmynna i att en extern utredning tillsätts för att se
över prioriterade områden. Avesta kommun kan även själva, utifrån förstudiens slutsatser,
välja att genomföra utredningen internt.
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§ 84 (forts)
Beredning
- Kommunkansliets yttrande över Katarina Anderssons (M) motion om inrättande av en
utomstående Coronakommission i Avesta kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 136
- Kommunfullmäktige den 12 oktober 2020, § 135
- Katarina Anderssons (M) motion om inrättande av en utomstående Coronakommission i
Avesta kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 85
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 105
Yrkanden
Johan Thomasson (M), med instämmande av Katarina Andersson (M), Gunilla Berglund (C)
och Lars Isacsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Thomassons (M) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Motionen anses besvarad.
- Kommunkansliet får i uppdrag att genomföra en intern förstudie för att belysa och
prioritera områden som behöver utredas ytterligare. Förstudien ska även belysa om den
fördjupade granskningen ska genomföras internt eller externt.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomichefen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 36

2021-06-10

Kommunfullmäktige

§ 85 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion och Anders Flodströms, Jan-Olof
Källströms och Annika Johanssons medborgarförslag
om seniorboende i Fors
Dnr KK 2021-000041 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Lars-Åke Carlsson (C), Annika Johansson, Jan-Olof
Källström och Anders Flodström har lämnat in en motion/medborgarförslag om
seniorboende i Fors. De skriver:
” För att möjliggöra /skapa ytterligare äldreboenden på fler platser inom kommunen finns det
goda möjligheter att bygga nytt boende i anslutning till Framnäs i Fors där det finns två lediga
tomter: Västanfors 5:27 på 1063 kvm och 5:28 på 1064 kvm som för närvarande tillhör Avesta
kommun. Det finns olika typer av bostäder som kan passa men vi ser gärna att kommunen
satsar på någon form av seniorboende i småstugor där tillgång till servicepersonal kan erbjudas
om behov finns.
Fors är den kommundel som saknar äldreboende för de som inte längre vill/kan bo kvar i ett
stort hus utan att vara i situationen att behöva heldygnsomsorg. Det innebär att man måste
lämna sitt sociala nätverk när man inte längre kan bo kvar i sitt hem och kanske flytta till
Krylbo eller Avesta.
Utifrån ovanstående yrkar vi:
Att äldreboenden av lämplig modell byggs i Fors enligt förslag ovan.”
Yttrande
Avesta kommun har tagit fram ett program för äldre för åren 2018 – 2035. Den bygger på de
behov av olika boendeformer som förväntas utifrån befolkningsprognosen och omfattar
samtliga olika boendeformer för äldre. I den finns också en långsiktig plan för när, och var,
olika boenden för äldre ska färdigställas. Sådant boende som efterfrågas i
motionen/medborgarförslaget finns inte med i programmet.
I december 2019 inkom ett liknande medborgarförslag från Gun Birgitta Rehnés, dnr KK
2019-000143 912. I förslag till svar på det medborgarförslaget skrev vd för Gamla Byn AB,
Ulf Egerfält, att ett av de grundläggande kriterierna för att Gamla Byn AB ska välja att
nyproducera lägenheter är att det finns en god efterfrågan för boende på lång sikt. Att bygga
bostäder med vanliga kontrakt till pensionärer i Fors bedömdes som alltför riskfyllt. Gamla
Byn ABs styrelse ställde sig bakom vd:s förslag till beslut. Det finns ingen anledning att anta
att bedömningen idag skiljer sig från den som gjordes 2019.
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§ 85 (forts)
Avesta kommun välkomnar dock eventuella privata initiativ till byggande av bostäder i Fors.
Den service som efterfrågas kan, efter biståndsbedömning, då tillhandahållas av hemtjänsten.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion och Anders
Flodströms, Jan-Olof Källströms och Annika Johanssons medborgarförslag om
seniorboende i Fors
- Yttrande över Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion
och Anders Flodströms medborgarförslag om seniorboende i Fors
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 mars 2021, § 23
- Kommunfullmäktige den 15 februari 2021, § 20
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 88
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 106
Yrkanden
Lars-Åke Carlsson (C), med instämmande av Lars Isacsson (S), Roy Uppgård (KD), Kurt
Kvarnström (S), Per-Ola Ahlström (SD), Pia Aronsson (V) och Johan Thomasson (M) yrkar
att motionen/medborgarförslaget ska anses besvarad. Han yrkar vidare, med instämmande av
de övriga, som ett tilläggsförslag att ”Avesta kommun välkomnar eventuella privata initiativ till
byggande av bostäder i Fors”.
Beslut
- Motionen/medborgarförslaget anses besvarad.
- Avesta kommun välkomnar eventuella privata initiativ till byggande av bostäder i Fors
___
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§ 86 Revidering av riktlinjer för e-posthantering för
Avesta kommun
Dnr KK 2021-000139 009
Gällande riktlinjer för e-posthantering fastställdes av fullmäktige den 15 juni 2020. Det finns
nu skäl att se över riktlinjerna av främst två skäl:
För det första föreslås att riktlinjerna även ska gälla för SMS.
För det andra tydliggörs vad som gäller för känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter.
I samband med förändringen bör även respektive dokumenthanteringsplaner ändras så att de
stämmer överens med riktlinjerna för e-post.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2021
- Förslag till riktlinjer för e-posthantering
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 113
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 113
Beslut
- Avesta kommunkoncerns riktlinjer för e-post ändras enligt förslag.
- Dokumenthanteringsplanerna ändras så att de stämmer med riktlinjerna för e-post.
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§ 87 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen och
övriga styrelser/nämnder
Dnr KK 2021-000141 001
Omsorgsförvaltningen har identifierat behov av att lägga till en ny punkt under § 46
”Delegering från kommunfullmäktige till omsorgsstyrelsen” utifrån vad som står i
begravningslagen 5 kap 2 §. Lagtexten föreskriver att om en person avlider utan att efterlämna
någon som ordnar med gravsättningen, ska kommunen ordna med detta. För kostnaderna har
kommunen rätt till ersättning från dödsboet.
Under § 46.2 i reglementet har lotterilagen uppdaterats till spellagen.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2021
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 84
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 112
Beslut
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder antas.
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§ 88 Bolagsstämmor 2021
Dnr KK 2021-000135 107
Ägardialoger med kommunens bolag genomfördes den 15 mars 2021. Utifrån dessa
ägardialoger bör följande lyftas på extra bolagsstämma:
Hantering av policys och dokument
En specifikation av de policys och dokument som ska gälla för bolagen ska tas fram till
kommande bolagsstämma.
En specifikation bifogas denna skrivelse.
Fördelning av fullmäktiges budget 2021 för revision av bolag
Fullmäktige beslutade i december 2020 följande:
- Kommunens bolag betalar den revision som omfattar bolagens verksamhet: för Avesta
vatten och avfall AB 75 000 kronor och för Gamla Byn/Avesta Industristad AB 100 000
kronor.
Detta beslut ska även tas av bolagsstämmorna för att beslutet ska bli giltigt.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 89
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 114
Beslut
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB samt Avesta Vatten
och Avfall AB:
- Skrivelsen i de nuvarande ägardirektiven med lydelsen ”policys, regler och riktlinjer ska i
tillämpliga delar även gälla bolagen” ändras till ”Policys, regler och riktlinjer gäller för
bolagen enligt bilagd förteckning”.
- Avesta Vatten och Avfall AB betalar för den lekmannarevision som omfattar bolagets
verksamhet 75 000 kronor för år 2021.
- Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB betalar för den lekmannarevision som omfattar
bolagens verksamhet 100 000 kronor för år 2021.
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§ 88 (forts)
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för
Avesta Industristad AB:
- Skrivelsen i de nuvarande ägardirektiven med lydelsen ”policys, regler och riktlinjer ska i
tillämpliga delar även gälla bolagen” ändras till ”Policys, regler och riktlinjer gäller för
bolagen enligt bilagd förteckning”.
- Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB betalar för den lekmannarevision som omfattar
bolagens verksamhet 100 000 kronor för år 2021.
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§ 89 Översyn av limitnivåer för internbankens
verksamhet
Dnr KK 2021-000116 045
I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen. Översyn
har nu gjorts och bedömningen är att inga justeringar av befintliga nivåer behöver göras i
nuläget.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2021, § 87
- Kommunstyrelsen den 31 maj 2021, § 116
Beslut
- Nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter fastställs att gälla tills nytt beslut tas:
Externa belopp
Avesta kommuns (Internbankens) skuld
Derivatinstrument.

1 815 000 000 kr (oförändrat)
1 815 000 000 kr (oförändrat)

”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 (oförändrat)
15 000 000 kr (oförändrat)
250 000 000 kr (oförändrat)

- 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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§ 90 Val av ledamot i bildningsstyrelsen efter Christer
Karlsson (SD)
Dnr KK 2021-000160 102
Christer Karlsson (SD) har begärt att entledigas från alla sina kommunala uppdrag, fyllnadsval
ska därför göras.
Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att Tomi Sandvik (SD) ska väljas.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Ahlströms (SD) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Christer Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i bildningsstyrelsen.
- Tomi Sandvik (SD) väljs som ledamot i bildningsstyrelsen för resterande tid av
mandatperioden.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Bildningsstyrelsen
Löneförvaltningen
De valda

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 44

2021-06-10

Kommunfullmäktige

§ 91 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
efter Christer Karlsson (SD)
Dnr KK 2021-000160 102
Christer Karlsson (SD) har begärt att entledigas från alla sina kommunala uppdrag, fyllnadsval
ska därför göras.
Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att Tomi Sandvik (SD) ska väljas.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Ahlströms (SD) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Christer Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
- Tomi Sandvik (SD) väljs som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för resterande
tid av mandatperioden.
___
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§ 92 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Christer
Karlsson (SD)
Dnr KK 2021-000160 102
Christer Karlsson (SD) har begärt att entledigas från alla sina kommunala uppdrag. Fyllnadsval
ska därför göras.
Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att David Larsson (SD) ska väljas.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Ahlströms (SD) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Christer Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
- David Larsson (SD) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för resterande tid av
mandatperioden.
___
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§ 93 Val av ledamot i omsorgsstyrelsen efter Daniel
Brogedahl (S)
Dnr KK 2021-000056 101
Daniel Brogedahl (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsstyrelsen. Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Tom Andersson (S) yrkar att Lars-Olov Eriksson (S) ska väljas.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Anderssons (S) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Daniel Brogedahl (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsstyrelsen.
- Lars Olov Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i omsorgsstyrelsen.
- Lars Olov Eriksson (S) väljs till ledamot i omsorgsstyrelsen för resterande tid av
mandatperioden.
___
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§ 94 Val av två nämndemän till Falu tingsrätt
Dnr KK 2021-000152 102, KK 2021-000024 102
Ruth Johansson och Annika Ehn-Jansson har blivit entledigade från sina uppdrag som
nämndemän i Falu tingsrätt. Fyllnadsval ska därför göras.
Valberedningen har berett ärendet och föreslår Susanne Berger och Maija Lyresten.
Beslut
- Susanne Berger och Maija Lyresten utses till nämndemän i Falu tingsrätt till utgången av
2023.
___
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§ 95 Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen
efter Susanne Berger (S)
Dnr KK 2021-000137 102
Susanne Berger (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i
kommunstyrelsen från och med den 1 september 2021, fyllnadsval ska därför göras.
Valberedningen har berett ärendet och föreslår Blerta Krenzi (S).
Beslut
- Susanne Berger entledigas från sitt uppdrag som förste vice ordförande i kommunstyrelsen
från och med den 1 september 2021.
- Blerta Krenzi (S) väljs till förste vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1
september 2021 till och med mandatperiodens slut.
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§ 96 Val av ersättare för ombud till stämman för Nedre
Dalälvens intresseförening
Dnr KK 2021-000056 101
Daniel Brogedahl (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare för ombud till
stämman för Nedre Dalälvens intresseförening. Fyllnadsval ska därför göras.
Beslut
- Daniel Brogedahl (S) entledigas från uppdraget som ersättare för ombud till stämman för
Nedre Dalälvens intresseförening.
- Stefan Palm (S) väljs till ersättare för ombud till stämman för Nedre Dalälvens
intresseförening för återstoden av mandatperioden.
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§ 97 Val av ledamot till styrelsen för Industriellt
utvecklingscenter i Dalarna efter Anders Friberg
Dnr KK 2021-000174 102
Anders Friberg har slutat sin tjänst som kommundirektör i Avesta kommun. Fyllnadsval ska
därför göras.
Valberedningen har berett ärendet och föreslår Lars Isacsson (S) till styrelsen för Industriellt
utvecklingscenter i Dalarna.
Beslut
- Lars Isacsson (S) föreslås väljas som ledamot till styrelsen för Industriellt utvecklingscenter
i Dalarna.
___
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§ 98 Val av ersättare i tjänstemannagruppen för
Intresseföreningen Bergslaget efter Anders Friberg
Dnr KK 2021-000174 102
Anders Friberg har slutat sin tjänst som kommundirektör i Avesta kommun. Fyllnadsval ska
därför göras.
Valberedningen har berett ärendet och föreslår Tobias Åsell till ersättare i
tjänstemannagruppen för Intresseföreningen Bergslaget.
Beslut
- Tobias Åsell väljs till ersättare i tjänstemannagruppen för Intresseföreningen Bergslaget.
___
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§ 99 Jan Erik Granbergs medborgarförslag om att varna
för huggorm vid Ågatan
Dnr KK 2021-000155 912
Jan Erik Granberg har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att skyltar med ”Varning
för huggorm” sätts upp efter Ågatan i Svartbro för att skydda bland annat barn och hundar
från att bli bitna. Granberg föreslår en skylt vid hundlatrinen och andra ifrån andra änden
ifrån cykel/gångbron.
Beredning
- Jan Erik Granbergs medborgarförslag om att varna för huggorm vid Ågatan
Beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 100 Roger Ågrens medborgarförslag om
parkeringstillstånd för personliga assistenter vid Gamla
Byns lägenheter
Dnr KK 2021-000162 912
Roger Ågren har lämnat in ett medborgarförslag där han skriver:
” Som God man åt sonen kommer här ett medborgarförslag.
Sonen bor på Corneliusgatan 24, Gamla Byns lägenhet.
Det stora problemet är att hans personliga assistenter har problem med parkering, framförallt
de dagar de arbetar dygn.
Deras arbetspass på vardagar är 07.00-07.30 nästkommande dag.
På helger 07.00-09.30 nästkommande dag.
Parkeringen som finns alldeles i anslutning till bostaden har nyligen försatts med P-skiva max
4 timmar.
Ingen annan fri parkering finns i närheten så man har uppsikt över sin bil.
Medborgarförslaget går med andra ord ut på att kommunen i samarbete med Gamla Byn ska
kunna bevilja parkeringstillstånd för personal som arbetar som personliga assistenter åt kunder
som hyr bostaden av Gamla Byn.”
Beredning
- Roger Ågrens medborgarförslag om parkeringstillstånd för personliga assistenter vid
Gamla Byns lägenheter
Beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 101 Åse Ängsveds och Josefine Folkjerns
medborgarförslag om växtbaserad mat i Avesta kommun
Dnr KK 2021-000168 912
Åse Ängsved och Josefine Folkjern har lämnat ett medborgarförslag där de skriver:
” Klimatkrisen och klimatförändringarna är ett faktum som inte går att förneka. Varje
kommun har ett ansvar att göra sitt yttersta för att minska utsläppen och för att bidra till en
hållbar värld. Detta gäller Avesta liksom alla kommuner i Sverige. Ett av de mest effektiva
sätten att minska utsläppen, gynna den biologiska mångfalden, höja folkhälsan och
djurvälfärden är att minska på kött och mejerier till förmån för en mer växtbaserad kost.
Därför tycker vi att Avesta kommun ska sträva efter att öka den växtbaserade kosten i skolor/
förskolor samt annan offentlig verksamhet. Vi föreslår att den växtbaserade kosten blir
normen och inte undantaget.
Konsumtionen av kött har stor påverkan på klimatet oavsett var och hur köttet har
producerats. Till största delen beror utsläppen på att det går åt mycket mark för att producera
foder, inte transporterna i sig (Jordbruksverket). FN:s klimatpanel IPCC:s rapport om
världens markanvändning framhåller tydligt att produktionen och konsumtionen av kött
behöver minska betydligt. Eftersom köttproduktionen kräver stora markytor är den ett
ineffektivt sätt att producera föda. Uppfödningen av framförallt nötkreatur orsakar därtill
stora metanutsläpp. Kött och mejeriindustrin driver på avskogningen i världen och hotar den
biologiska mångfalden (Naturskyddsföreningen 1,2). Utsläppen från kött och mejeriindustrin
släpper ut lika mycket som världens alla bilar, bussar, flygplan och båtar tillsammans. I Sverige
äter vi dubbelt så mycket kött som världsgenomsnittet och hälften av det kött vi äter är
importerat. (Naturskyddsföreningen 3)
Det mest effektiva sättet att minska utsläppen kopplat till kost är att äta växtbaserat enligt
forskningsrapporten ”Reducing food’s environmental impacts through producers and
consumers” från 2018 som publicerades i Science. Rapporten är omfattande och undersöker
data från nästan 40 000 olika jordbruk i 119 länder (Poore J, Nemecek T 2018).
En växtbaserad kost använder bara en femtedel så mycket mark som en genomsnittlig svensk
kost gör. Utsläppen från en växtbaserad kost är betydligt lägre än en med kött och mejeri
(Naturskyddsföreningen, 3). Som exempel så beräknas i snitt utsläppen från nötkött till 28 kilo
CO2 per kilo kött mot baljväxter som har 0,5 kilo CO2 per kilo För att leva upp till
Parisavtalets 1,5 grad bör en veckas måltider inte släppa ut mer än 11 kg koldioxidekvivalenter
vilket i snitt betyder 0,5 kg koldioxidekvivalenter per måltid. I dagsläget ligger svenskens snitt
på 2 kg koldioxidekvivalenter vilket är ohållbart (Världsnaturfonden). Matens påverkan på
klimatet är så pass stor att Parisavtalets mål inte ens skulle nås även om alla fossila
bränsleutsläpp skulle avslutas idag om vi inte gjorde något åt vår kost (Clarke M 2020). Vi
måste förändra det vi äter och minska intaget av animaliskt protein.
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§ 101 (forts)
I debatten hörs ofta röster om att vi behöver äta kött och dricka mjölk då våra betande djur
håller landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden. Det stämmer att vi behöver
en viss mängd av betande djur. Djur ska beta i större utsträckning och på platser som inte
lämpar sig för odling av vegetabilier. Men det behöver vi inte fler djur för och vi behöver inte
heller äta dem för att de ska beta. I dagsläget är det inte många av djuren vi äter som betar på
naturbetesmarker så det mesta av det kött som vi stoppar i oss bidrar inte alls till bevarande av
biologisk mångfald (Naturskyddsföreningen 3)
Ett byte till mer fisk istället för kött är oftast inte ett bra alternativ. Utfiskningen i haven är ett
allvarligt hot mot den biologiska mångfalden och haven med dess rika liv är dessutom en
viktig kolsänka. Nästan 90 procent av världens fiskbestånd beräknas idag vara maximalt
fiskade eller överfiskade (Havet.nu).
Våra matvanor grundläggs tidigt och därför anser vi att mängden växtbaserad kost bör öka i
skolan/ förskolan. I dagsläget serveras vegetarisk och vegansk kost på de flesta skolor med
hjälp av intyg från föräldrar. Vi anser att den växtbaserade kosten inte längre ska vara ett
undantag/ något man behöver intyg för utan istället bli en del av vardagen. Den växtbaserade
kosten kan med fördel serveras till alla barn.
Enligt Livsmedelsverket rekommendationer ska vi inte äta mer än 500 g kött och chark i
veckan för att undvika vanliga kostrelaterade sjukdomar. Det skulle innebära en kraftig
minskning av köttet i skolan för att klara dessa rekommendationer. Barn och ungdomar äter
inte tillräckligt med frukt och grönt. De skulle behöva äta dubbelt så mycket för att komma
upp i rekommendationerna från livsmedelsverket. (Livsmedelsverket)Med en växtbaserad kost
skulle barn och ungdomars intag av frukt och grönt öka.
Måltiderna i skolan och förskolan ska inte enbart ge barnen näring och energi. Den ska även
fylla en pedagogisk roll. Barn och unga behöver lära sig hälsosamma och hållbara kostvanor då
det ska fortsätta leva på vår klimatförändrade planet och inte kommer kunna fortsätta med de
kostvanor som vuxengenerationen har. En växtbaserad kost skulle även kunna förbättra
kvaliteten på maten utan höjda kostnader med tex mer ekologiska produkter. Nyligen gjord
studie på Karolinska institutet visar att en växtbaserad kost inte blir dyrare än en kost på
animalier (Karolinska institutet). Med växtbaserad kost blir det också lättare att tillgodose
barns behov av specialkost utifrån olika allergier då denna kost naturligt inte innehåller
mejerier, laktos osv. Dessutom skulle den innebära minskad arbetsbelastning för personalen
som då inte behöver laga olika rätter.
Utifrån ovanstående argument anser vi att den växtbaserade kosten måste öka i alla
kommunens verksamheter. För att detta ska bli möjligt bör köttminskningen bli mätbar i
kommunens styrdokument för måltidsverksamhetens mål. Dessa mål bör vara mätbara och
tidsatta.”
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§ 101 (forts)
Beredning
- Åse Ängsveds och Josefine Folkjerns medborgarförslag om växtbaserad mat i Avesta
kommun
Beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 102 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Lars-Åke
Carlssons (C) motion angående framtagande av
kommunal handlingsplan för suicidprevention
Dnr KK 2021-000169 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlsson (C) har lämnat en motion där
de skriver: ” År 2019 valde 1269 personer att avsluta sitt liv i förtid. Detta innebär både att det
under 2019 var mer än fem gånger vanligare att begå suicid än att omkomma i trafiken samt
att suicid idag är vanligaste dödsorsaken bland unga. Medan antalet dödsfall i trafiken minskar
stadigt förblir suicidstatistiken hög, inte minst bland unga. Ett bevis på att vi på detta område
behöver göra betydligt mer.
Sverige har sedan ett riksdagsbeslut 2008 antagit nationella strategier för suicidprevention.
Strategierna berör såväl verksamhet inom statens, regionernas och kommunernas
ansvarsområden. Avesta kommun arbetar precis som så många andra kommuner med att
främja psykisk hälsa och att stärka välbefinnandet hos medborgarna, men saknar en
formulerad handlingsplan. De nationella riktlinjerna kring suicidprevention samt vård vid
depression och ångestsyndrom ger ett bra stöd för regioner och kommuner att arbeta med
vetenskapligt granskade metoder för att förebygga suicid och främja psykisk hälsa bland
medborgarna. Vi i Centerpartiet anser dock att detta inte är tillräckligt. För att på ett bättre sätt
att arbeta med detta anser vi att Avesta kommun behöver en konkret samordnad
handlingsplan för hela kommunens verksamhet för suicidprevention.
Utifrån ovanstående yrkar vi
Att Avesta kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention”
Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Lars-Åke Carlssons (C) motion angående
framtagande av kommunal handlingsplan för suicidprevention
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 103 Per-Ola Ahlströms (SD) motion om att minimera
spridningen av sjukdomar i kommunfullmäktiges fysiska
möten
Dnr KK 2021-000172 913
Per-Ola Ahlström (SD) har lämnat en motion där han skriver: ”Alla har ett personligt ansvar i
att motverka till spridandet av sjukdomar och i de generella direktiven i kommunens
styrdokument så står det att man om så möjligt är skall minimera fysiska möten med andra än
dem som man mer aktivt umgås med, dock i dokumentet gällande resor och möten i arbetet.
Men även dokumenten gällande kommunfullmäktige borde anamma detta.
Av förekommen anledning så ser vi i Sverigedemokraterna att även kommunfullmäktige bör
dra sitt strå till stacken och därför omplacera ledamöter i kommunfullmäktig så att man sitter,
som i de flesta andra kommuner, partivis. Att göra så skulle minimera kontakten och därmed
risken, om än osäkert hur mycket i dagsläget, att eventuellt sprida sjukdomar till en
bordsgranne.
Så med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
•
Att ge kommunfullmäktiges presidium i uppgift att utreda hur vi effektivt kan
lösa detta med placering i kommunfullmäktige.
•
Att därefter inför kommunfullmäktige lägga ett beslut till församlingen att anta
detta för allas vår hälsas skull.
•
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2021-09-27”
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion om att minimera spridningen av sjukdomar i
kommunfullmäktiges fysiska möten
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 104 Per-Ola Ahlströms (SD) och Margareta Lindgrens
(SD) motion om att montera skyddsanordning vid broar
inom Avesta kommun
Dnr KK 2021-000173 913
Per-Ola Ahlström (SD) och Margareta Lindgren (SD) har lämnat en motion där de skriver:
”Ett flertal händelser den senaste tiden har påvisat att skyddsanordning är viktig vid broar så
att nedfallande föremål inte kan förorsaka skada på trafiken, trafikanter eller andra objekt.
Bland annat så har en cykel kastats över broräcket i Avesta och kunnat förorsaka stora skador
En sten kastades i april ifrån en bro i Bjuv och var nära att träffa ett spädbarn, i februari
kastades sten ifrån bro i Stockholm och så kan uppräkningen fortsätta till en mer gedigen lista
över tid.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
•
Att Avesta kommun utreder hur och vilka skyddsåtgärder som kan företas för
att säkra upp broarna.
•
Att Avesta kommun utreder hur de skyddsåtgärderna som beslutats kan bli
aktiva åtgärder för dessa broar oaktat ägarförhållanden av dessa broar.
•
Att även utreda tillstånd för kommunen för att utföra åtgärderna på icke
kommunägda broar.
•
Att därefter presentera hur och när dessa åtgärder kommer att utföras.”
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) och Margareta Lindgrens (SD) motion om att montera
skyddsanordning vid broar inom Avesta kommun
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 105 Delgivningar
-

-

Protokoll från Avesta Industristad AB:s årsstämma 31 maj 2021
Protokoll från Avesta Vatten och Avfall AB:s årsstämma 31 maj 2021
Protokoll från Gamla Byn AB:s årsstämma 31 maj 2021
Folkare Landsbygdsforums protokoll från möte 21 april 2021
Kvartalsrapport kvartal 1 2021, ang gynnade beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
som ej verkställts inom 3 månader efter beslutsdatum, samt i fall där verkställigheten
avbrutits och ej återupptagits på nytt inom 3 månader, dnr KK 2021-000123 838
Kvartalsrapport gällande gynnade beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL gynnande
beslut enligt LSS (SFS 2008:77–79) som ej verkställts inom 3 månader efter
beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3
månader – kontaktperson, dnr KK 2021-000123 838
Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Christer Karlsson (SD) - ny ledamot
är Tomi Sandvik (SD) - ny ersättare kunde inte utses
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Närvaroförteckning
Lars Isacsson (S)
Johan Thomasson (M)
Susanne Berger (S)
Per-Ola Ahlström (SD)
Mikael Westberg (S)
Ulf Berg (M)
Maria Andersson (S)
Karin Perers (C)
Kurt Kvarnström (S)
Margareta Lindgren (SD)
Johannes Kotschy (M)
Blerta Krenzi (S)
Pia Aronsson (V) §§ 71–105
Patrik Sundin (S)
Laila Borger (S)
Maarit Hessling (M)
Anita Vytlacil (SD) §§ 76–105
Stefan Palm (S)
Anna Perman (S)
Lars-Åke Carlsson (C)
Roy Uppgård (KD)
Göte Lindgren (SD)
Charlotta Engström (S)
Katarina Andersson (M)
Bo Brännström (L)
Åsa Lövgren (S)
Göran Edström (S)
Rolf Rickmo (M) §§ 69–76
Tom Andersson (S) §§ 76–105
Patrik Engström (S)
Erika Bengtsson (V)
Peter Albinsson (M)
Kirsti Persson (S)
Gunilla Berglund (C)
Gerd Svedberg (S)
Tomi Sandvik (SD)
Jonas Wells (S)
Gabriella Persdahl (M)
Henrik Hästbacka (M) §§ 77–105

JUSTERARES SIGN

Eva Blixt (S)
Thomas Lidström (S)
Eva Lidström (S), tjänstgjorde §§ 69–75
Hans Danielsen (S), närvarande ersättare
Tord Birgersson (V), tjänstgjorde §§ 69–
71
David Larsson (SD)
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