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Information

Dala Valideringscentrum
Rektor Marie Hjelm lämnar information om Dala Valideringscentrum.
- Avesta, Dalarna och Sverige står inför stora utmaningar beträffande kompetensförsörjning.
- DalaWux är ett samarbete mellan Dalakommunernas vuxenutbildningar för både
individens och samhällets intressen. www.dalawux.se
- Validering är att få papper på sin kompetens.
- Avesta är kunskapsnod för industri. Borlänge är kunskapsnod för vård och omsorg och
Malung-Sälen samt Leksand är kunskapsnod för kock/restaurang.
- 15 med utbildning/och eller yrkeserfarenheter inom svets har informerats om möjlighet att
få svetskompetensen kartlagd och validerad. 10 aktuella för validering varav 1 genomförd,
övriga under maj/juni.
- Alla dalakommunerna har skrivit på för Dala Valideringscentrum.
- Rekrytering av 2,1 tjänster till Dala Valideringscentrum.
- Valdering gäller både nyanlända och övriga som behöver få sin kompetens validerad.
- Kommunstyrelsen beslutade 6 mars 2017 om Dala Valideringscentrum.
SFI (Svenska för invandrare)
Rektor Marie Hjelm, skolledare Sandra Michols från Eductus,
biträdande skolledare Mona Bodin från Eductus, Regionschef Norr Stockholm Pia Alm Böö
från Eductus, utbildningsdirektör Paul Nilsson från Eductus samt
chefen inom skoldivisionen Joacim Olsson från Eductus lämnar information om SFI.
- SFI är reglerad i Skollagen (2010:800).
- Kvalificerad språkutbildning till vuxna invandrare, grundläggande kunskaper i svenska
språket.
- Individuell studieplan.
- Se länken Samhällsorientering – om Sverige
http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Samh%C3%A4llsorientering.
aspx
- Grundläggande kurser kan läsas parallellt med SFI. (matematik, samhällskunskap, hem- och
konsumentkunskap, geografi)
- Utökad samhällsorientering med språkstöd.
- Kötiden har kortats – max 10 veckor.
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Rädda Barnen
Rektor Marie Hjelm samt verksamhetsutvecklare Cecilia Malm från Rädda Barnen och
projektledare Elin Axman från Rädda Barnen lämnar information om Rädda Barnen.
- Projektet ”Ett tryggt och gott mottagande – Barn på flykt” med projekttiden 161001 –
171031. Del 1= Samverkan och utbildning, del 2 = Uppstart av verksamheter som drivs av
Rädda Barnen frivilliga.
- Kommunstyrelsen beslutade7 juni 2017 att ingå i projektet.
- Information har getts om barnskyddsperspektivet.
- Lekstugan i Horndal är en aktiv lokalförening. Öppet två tillfällen/vecka för familjer som
inte har barnen i barnomsorg eller skola.
https://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2017/lekstugan-i-horndal/
- Orostelefon finns ang våldsbejakande extremism.
- Våren 2017 har kompetensutveckling getts till skolpersonal, socialtjänsten, Hedegården och
psykosocialt stöd.
- Metoder jobbas in långsiktigt.
- Friluftsfrämjandets och Rädda Barnens projekt ”Skogshjältarna” förbättrar fysisk och
psykisk ohälsa. Projektet drivs i förskolan och årskurs 1 och 2 i Åvestadal 2017-2018.
- Trygghetsprojektet ”Det handlar om kärlek” ska motverka hedersrelaterat våld och
förtryck. Barnen ska ha rätt till trygg och fri uppväxt. Projektet drivs i högstadiet i
Åvestadal.
- För framtiden gäller att implementera metoderna.
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Revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för
ensamkommande asylsökande barn
Överförmyndare Rune Olsson lämnar följande information om revidering av riktlinjer för
arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande asylsökande barn.
- Regeringsbeslut, träder i kraft 170701.
- Schablonersättning 52 000:-/i ett för allt per nyanlänt barn (under 18 år) för hela den
aktuella perioden. Ska täcka allt som kommunen tidigare har kunnat återsöka för, inklusive
omsorgens utredningskostnader m m. Utbetalas när barnet tagits emot av kommunen.
Detta innebär ökade kostnader för kommunen.
För idag pågående ärenden efter den 1/7 har kommunen inte möjlighet att återsöka för
kommunala kostnader.
- Månadsersättningen kommer, utifrån detta, att halveras för en god man till
ensamkommande barn, jämfört med idag.
- I Avesta finns idag 43 gode manuppdrag för ensamkommande barn och ca 200 gode
manuppdrag för övriga.
- Förslaget innebär att alla gode män får samma ersättning för sitt uppdrag vare sig det är för
ett ensamkommande barn eller annat uppdrag.
- Många kommuner har redan beslutat om sänkt ersättning. (t ex Stockholmsområdet och
Hedemora)
Se även § 63.
Bredbandsmålen
Bredbandskoordinator Marcus Eriksson och IT-chef Göran Ecström lämnar information om
bredbandsmålen.
- Post- och Telestyrelsen gör mätningar varje år.
- Redovisas stadsnätets utbredning 2014 jämfört med 2016.
- Andra aktörer har också byggt bredband.
- 73,9 % i Avesta kommun har 100 Mbit. Endast Borlänge är bättre i Dalarna.
- Företagsanslutningar:
- 70 företag.
- Alla kommunala verksamheter.
- Svartfiber mellan företag.
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Aktuella styrelsefrågor
■ Kommunstyrelsen – ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande:
- Ungdomsforum 12 april 2017. Mycket bra.
- Lars Isacsson ingår i den regionalpolitiska referensgruppen för DalaVux.
- Region Dalarnas ärende om skatteväxlingen gällande kollektivtrafiken blev bordlagt.
Behandlas på extra styrelsemöte för Region Dalarna den 17 maj 2017. 15 kommuner och
Landstinget måste säga ja.
- Avesta kommun ingår i nätverket för industrikommuner där totalt 20 kommuner ingår.
Träff i Mariestad i förra veckan. Samverkan för framtiden.
- En breddad grupp träffas för att jobba inför etableringen i Horndal ”projekt Yellow”, med
uppdraget att planera för vad som kommer att bli påverkat i samhället vid etableringen.
- Avesta Art 2017. Biträdande statsminister Isabella Lövin och närings- och
innovationsminister Mikael Damberg invigningstalar.
- Budget 2018-2020 för Avesta kommun. Majoriteten presenterar sitt förslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj.
■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
- Orkestersalen finns kvar i Koppardalen 2-3 månader.
- Frälsningsarmén ska säljas, kan vara ett alternativ för hela kulturskolan och orkestersalen i
framtiden.
- I april 2017 hade Metropoolen det högsta besökstalet någonsin under en månad.
- Föreningsbidrag om 2 mkr finns att söka för föreningar med aktiviteter som är kopplade
till integration.
- Sportparken firar 3 år på söndag 14 maj 2017. Beachvolleybollplanen invigs och Teqball,
som är en ny aktivitet, invigs. Konstnären Pontus Ersbacken deltar också på söndagen.
- Konstgräset på Avestavallen byts ut i sommar, 11 år sedan den anlades där. Flyttas till
Krylbo IP. Tanken är att vuxna spelar på Avestavallens konstgräs och att barnen spelar på
Krylbo IP:s konstgräs.
- Idrottshallen vid Markusskolan är inte kulturmärkt enligt Länsstyrelsen. VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd behandlar ärendet om rivning 9 maj 2017. Därefter
kan rivningsarbetet upphandlas.
- Intaget till år 1 på estetprogrammet på Karlfeldtgymnasiet stängs i år.
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Bildningsstyrelsen (forts)
- Statistik barnomsorgen: barngruppernas storlekar visar att det var 20,4 barn/avdelning
inskrivna 2015 och 16,0 barn/avdelning inskrivna 2016. Rikssnittet ligger på 15,9
barn/avdelning.
- Lärartillgången vid språkintroduktion: 1 vakans på gymnasiet, 92 % lärare är behöriga.
Inställda lektioner kan förekomma samma dag som lärare anmält sjukdom, det är inte
lärarlösa lektioner i någon större grad. Det finns alltid arbetsuppgifter till eleverna.
■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Ekonomin ser bra ut, men kostnaderna kommer senare i år.
- Omsorgsstyrelsen har inga ”ej verkställda beslut enligt SoL” att rapportera till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg).
- Sjuksköterskevakanserna i sommar är bekymmersamma och har lösts så att de nu har 3
semesterperioder och att några skjuter på semestern. Kan bli problem om lasarettet drar
ner på vårdplatser i sommar – då det kan bli ett ökat tryck på kommunen.
- Sommar vikarier i hemtjänsten – i dagsläget ej akut.
- Störst problem med att hitta sommarvikarier är inom LSS, och främst inom personlig
assistans.
- Riktlinjer för trygghetsboende håller på att arbetas fram tillsammans med Gamla Byn AB
- 40 platser för extratjänster ska ordnas.
■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – vice ordförande Kurt Kvarnström (S) lämnar
information om följande:
Avesta Industristad AB
- Fler lokaler hyrs ut, vakansgraden är låg.
- Returtex i konkurs, intressent finns.
- Invigning av utbyggnad av Georg Fisher AB i Koppardalen.
- Ekonomin följer budget.
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Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB (forts)
Gamla Byn AB
- Rivningslov väntas för Markusskolans idrottshall, därefter upphandling inför rivning i
sommar. 2019 ska ny idrottshall vara klar.
- Balders hage – stort projekt med kök, förskola och äldreboende.
- Badhustomtens plan ligger sent.
- Ravinvägen i Krylbo blir klart halvårsskiftet 2018, prefabricerade hus.
- Andra tomter för byggnation i Avesta är Abborren 14, Skillingen och Dalern
- Gamla Byn flyttar in i Myran 2, Vattenfalls gamla lokaler.
- Bruksklubben, omarbetade planen är ej klar.
- Krylbo, Annexgatan, prospekt klart, inflyttning 1 oktober 2017.
- 2 hissar byts ut i Rågen.
- Gamla Byn köper Frälsningsarmén.
- Möjlighet finns att förvärva Posten 9 i Krylbo.
- Tvisten med Nya Byns namn är löst. Deras nya namn blir Krylbobostäder eller
Krylbostäder.
- Gamla Byns ekonomi är bra.
- Rapport ang styrelser och VD i Gamla Byn AB har gjort att en djupanalys genomförs och
att ett förbättringsarbete ska ske.
■ Avesta Vatten och Avfall AB – ordförande Patrik Sundin (S) lämnar information om
följande:
- Förnyelseplan Stora vägen i Horndal.
- Utredning om reservvatten till Horndal, etapp 1: Jularbo, Dicka.
- Mobil ÅVC (återvinningscentral). Start i Karlbo 29/5 – avslut i Näsbåthamn 20/6.
- Vi behöver vara borta från Karlslund April 2018 för att fortsätta med sluttäckningen.
- Nya ÅVC i Källhagen försenas p g a rondellen och detaljplanen. Eventuell tillfällig ÅVC
vid Gamla Ollo i Krylbo.
- Servicecenter tar över Avesta Vatten och Avfalls kundtjänst/växel samt några fler uppgifter
längre fram.
- Styr- och regleransvarig ska rekryteras.
___
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Eldrid Johansens medborgarförslag om att
skapa tillbaka Avestaforsens brus

Dnr KK 2016-00242 912
Eldrid Johansen har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Medborgarförslagsställaren har sett potentiella möjligheter med Döda fallen.
Att skapa liv i Döda fallen – genom att dra rör från Dalälven upp till toppen av fallen (en bit
in på berget, med hjälp av pumpar) så att det forsar ner och rinner efter den kanal som går ut
från dammen nedanför forsen. Rensa upp i dammen så att det kan gå att bada sommartid och
fräscha upp området runt, outdoor Avesta.
Vatten som rinner och låter är hälsobot, så många kommer att längta dit.
Medborgarförslagsställarens förslag:
- Skapa tillbaka Avestaforsens brus.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att internemittera
medborgarförslaget till teknisk service och stadsmiljörådet för yttrande.
Teknisk service yttrande
Kommunkansliet/Teknisk service delar förslagsställarens syn att området kring Döda fallen
behöver fräschas upp men har även potentiella möjligheter att utveckla området till något mer
än vad det är i dag.
Avesta kommun har med start 2014 arbetat fram ett program för Koppardalens utveckling.
Ett program som godkändes av kommunfullmäktige våren 2016 som strategiskt
styrdokument. Syftet är att fånga upp och utveckla områdets tillgångar och visa vad som kan
utvecklas på såväl kort som lång sikt. Allt för att öka stadens och områdets attraktivitet för
såväl näringsliv som för de boende och besöksnäring.
I programmet delas Koppardalsområdet in i ett antal delområden där Döda fallen är ett av
dessa specifika delområden. Det framhålls att området kring Döda fallen nyttjas i dag
sporadiskt men med dess goda skyltläge från bland annat RV 68 kan utvecklas och utnyttjas
och väl värt att besöka
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Från programmet föreslås bland annat att skogsområdet ovan Döda fallen kan användas för
olika former av mer eller mindre aktivt friluftsliv. Slinga för MTB – träning eller äventyrspark
med klättermöjligheter, linbana med mera. Det är dock viktigt att åtgärderna görs med stor
försiktighet med hänsyn till områdets utpekade höga naturvärden. Området kan också
inrymma enklare natur – och kulturrum för visualisering av/information om älvens och Döda
fallens historia, geologi med mera. För att levnadsgöra de gamla vattenfallen kan tidvis
strömmande vatten eller ljusspel användas för att gestalta den tidigare älvsträckningen och
fallen. Ytan nedanför Döda fallen kan iordningställas med bryggor, platser för fiske, sittplatser
med bord, grönytor för olika aktiviteter med mera.
Programmet för Koppardalens utveckling är långsiktigt och är tänkt att sträcka sig flera
decennier framåt i tiden. Mycket av det som föreslås för delområde Döda fallen bör dock
kunna realiseras inom en betydligt kortare tidshorisont.
Förslagsställaren vill skapa liv i Döda fallen genom att ånyo få vatten att forsa genom området
med möjlighet till bad i den damm som vattnet passerar i sin väg tillbaka till Dalälven.
Området ovanför och intill Döda fallen är mycket oländig med stora stenblock och
nivåskillnader varför relativt stora vattenflöden erfordras för att något så när återspegla även
ett mindre vattendrag.
Hur mycket vatten som behövs för att uppnå önskvärt resultat är svårt att uppskatta. Med
utgångspunkt att ett vattenflöde på 100 l/s, drifttid 12 timmar/dygn under 5 månader under
sommarsäsong, avgifter för elförbrukning knappt 1,10 kr/kWh, kan kostnaderna uppskattas
till:
• Investeringskostnader, (exkl. badmöjligheter) med pumpbrunn, pump och styrutrustning,
elanslutning, tryckledning, diverse åtgärder för att leda vattnet åter till älven 1 200 000 kr.
• Driftkostnader, 120 00 kr/år varav direkta elkostnader uppgår till 100 000 kr/år.
Allt detta utgår från att nödvändiga tillstånd erhålles med hänsyn till kultur – och naturvärden
samt flöde på ca 100l/s är tillräckligt för att motsvara någon typ av Avestaforssens brus.
Att komplettera anläggningen med badmöjligheter, synes i dagsläget vara i överkant då
kommunen nyligen investerat i ett utomhus bad på Holmen ca 2 km uppströms Döda fallen.
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Med tanke på kostnaderna och ingreppen i naturmiljön är det ytterst tveksamt att återskapa
någon typ av Döda fallen med vatten som beskrivs ovan. Frågan om att anlägga och
förverkliga vatteninstallation i Döda fallen, måste i så fall om tillstånd erhålles, inrymmas och
prövas mot andra investeringar i kommande långtidsplanering.
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att medborgarförslaget avslås.
Stadsmiljörådets yttrande
Stadsmiljörådet avslår förslaget med hänvisning till Döda fallens naturvärden och särart.
Konstruktionen med rördragningar blir en onaturlig anordning och har ingen koppling till
Avestaforsens brus.
Rådet hänvisar till att Döda fallen ligger till större del inom riksintresse för naturvård.
Iordningställande av delar av riksintresseområdet enligt förslagsställaren skulle kunna påverka
värdena negativt.
Rådet ställer sig däremot positiv till att rensa upp i dammen och fräscha upp området.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Eldrid Johansens medborgarförslag 20 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 139.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 101.
- Teknisk service skrivelse 3 januari 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 15 februari 2017 § 9
- Stadsmiljörådet 24 januari 2017 § 2.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 45.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås med hänvisning till teknisk service yttrande.
___
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Månadsrapport mars 2017 inkl årsprognos för
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00161 042
Ekonom Ann-Sofi Hopstadius har överlämnat månadsrapport mars 2017 inkl årsprognos för
Avesta kommun.
Styrelsernas ekonomiska utfall efter mars månad visar ett underskott i förhållande till budget
med -1,1 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -3,2 mkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -1,5 mkr (-0,2), omsorgsstyrelsen +7,3 mkr
(+5,9), bildningsstyrelsen -6,8 mkr (– 3,4) och Västmanland-Dalarna miljö och
byggnadsnämnd -0,3 mkr (-0,4).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +3,5 mkr (+2,6). Finansnetto visar + 0,3 mkr
(+ 0,2).
Kommunens totala resultat är + 25,7 mkr (+12,3). Förväntat resultat enligt budget är +21,7
mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 3,9 mkr.
Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +2,6 mkr.
Kommunstyrelsens prognos, + 2,3 mkr
Utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för
ännu ej färdigställda investeringar som bidrar till prognostiserat överskott.
Omsorgsstyrelsens prognos +0 mkr.
21 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2016.
Försörjningsstödet ökar i enlighet med Arbetsförmedlingens prognos för personer som
avslitar sin etableringstid. Socionombristen liksom bristen på sjuksköterskor är påtaglig och
förvaltningen nyttjar flera bemanningsföretag.
Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 6 tjänster. Ej
verkställda beslut till äldreboende sista mars är 14 personer.
Bildningsstyrelsens prognos +0 mkr.
Bildningsstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt
har styrelsen startat budgetgrupp som ska ta fram åtgärder för att nå en budget i balans.
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Verksamheterna förskola och grundskola har inte budget i balans efter mars månad. På
förskolan är orsaken ”ett barn en plats”, vilket 2017 kommer att kosta minst 7,5 miljoner
kronor och då är inte behovet av nya lokaler medräknat. Förskolan ansökte om statsbidrag
hos Skolverket för att minska sina barngrupper under 2017, vilket även beviljades. Avesta
tilldelades över 3 miljoner för satsningen, vilket ses som positivt, men det påverkar
möjligheten att göra tillfälliga utökningar i barngrupperna negativt.
Inom grundskolan beror underskottet på att elever i behov av särskilt stöd, vilka ökat i högre
grad än elevökningen totalt. Underskottet beräknas bli minst 6 miljoner kronor för dessa
elever.
Det råder brist på behöriga lärare och förskollärare, men grundskolan har fortfarande relativt
hög andel behöriga lärare.
Miljö- och bygg
Prognostiserar överskott för året med +0,3 mkr, främst beroende på personalvakanser.
Skatteintäkterna 2017 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet i höstas. Avesta
har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att
vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,6 mkr utifrån
den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget.
Resultatet för året beräknas till totalt + 15,4 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot
budget med +5,7 mkr.
Investeringar för perioden uppgår till 8 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät
till landsbygden, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen, inventarier och yttre och inre
skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola.
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets
investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 72 mkr. Den inkluderar även investeringar som
fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr.
När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av
cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring
av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr
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Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår.
Åtgärderna presenteras under respektive styrelse.
Övertid
Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 15 966 timmar. Övertiden
har ökat med 4 337 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 2,6 årsarbetare.
Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna.
Mars 2017
15 966

Mars 2016
11 629

Förändring 2017-2016
+ 4 337

Timanställda
Antalet timmar för timanställda uppgår till 374 495 timmar, för senaste 12-månadersperioden.
Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 22 146 timmar. Ökningen motsvarar
ca 13 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 8
årsanställda.
Mars 2017
374 495

Mars 2016
352 349

Förändring 2017-2016
+22 146

Årsanställda
Antalet årsanställda har under 12-månadersperioden ökat med 121 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen
ökar med 37 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 79 årsarbetare sen motsvarande period
föregående år.
Mars 2017
1 832
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Sjuktal
Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,64 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande
tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,99 %.

Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 2008- februari 2017 och av diagrammet
framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå.
Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period
föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med
föregående år.
Förvaltning
Kommunkansliet o teknisk service
Omsorgsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

2017
4,11
8,10
5,95
5,10

2016
5,23
8,09
6,61
3,71

Förändring
– 1,12 %
+ 0,01 %
– 0,66 %
+ 1,39 %

Korttidsfrånvaron, dag 1-14, i stort sett oförändrad och uppgår till 6,9 dagar. Nivån för
samma period 2016 var 6,7 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för
ökningen.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelades handlingen. Ekonomichef Siw Karlsson
lämnade information om månadsrapporten.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 13 april 2017.
- Kommunstyreslens arbetsutskott 18 april 2017 § 46.
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Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnar ekonomichef Siw Karlsson information.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport för mars 2017 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.
___
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Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare

Dnr KK 2017-0110 112
Kanslisekreterare Christina Hardyson anför att Robin Lundkvist har inkommit med ansökan
om att få bli borgerlig vigselförrättare i Avesta kommun.
Avesta kommun har idag 5 borgerliga vigselförrättare med olika långa förordnanden:
- Karin Perers, tills vidare
- Ann Åkerberg-Görling, till och med 31 mars 2020
- Lars Levahn, till och med 31 december 2018
- Johan Thomasson, till och med 31 december 2018
- Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt, till och med 31 mars 2017.
Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt har valt att inte förlänga sitt förordnande.
Kanslisekreterarens förslag
- Avesta kommun föreslår Länsstyrelsen i Dalarnas län att Robin Lundkvist förordnas om
vigselförrättare.
Beredning
- Robin Lundkvists skrivelse 14 mars 2017.
- Kommunkansliets skrivelse 15 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 47.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun föreslår Länsstyrelsen i Dalarnas län att Robin Lundkvist förordnas som
vigselförrättare.
___
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Medfinansiering av Avestafestivalen 2-4 juni
2017

Dnr KK 2017-00114 149
Avesta Lions Club anför följande:
Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för 11 året i följd.
Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande dagtid, cruising, tivoli,
knallar, kocktävling, mini tuff tuff-tåg mm.
Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan,
lärare, personal från socialtjänsten mm). Den lyckade ”Blåsa Grönt kampanjen” planeras att
genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna.
Avesta Lions Club har tjugo personer per kväll som ”tjänstgör” och anlitar även ett 50-tal
personer från andra föreningar. Utbudet av tivoli är samma som de 3 senaste åren och antalet
utställare kommer att vara ca 100. Festivalen är samordnad med Karnevalsloppet.
Programmet blir ungefär som år 2016 med familjeaktiviteter under lördagen.
Den stora succén från förra året vill de ska fortsätta även i år för att de vill bjuda på riktigt
kvalitetsunderhållning under lördagen på dagen med fokus på blandad publik, till exempel
Mora träsk för de unga och några andra namnkunniga på 2 scener vid marknadsplatsen vid
Markustorget. Avesta Lions Club vill också ge möjlighet till lokala förmågor att framträda
inför hemmapublik.
De kommer också att samordna festivalen med cruising för de bilintresserade.
Avesta Lions Club är en hjälporganisation och samhällsnyttig, ideell förening som de senaste
åren skänkt mellan 120 000 och 160 000 kr. Varje insamlad nettokrona skänks till välgörande
ändamål både i och utanför Avesta kommun. Detta arrangemang kommer Avesta kommun
och dess invånare till godo.
Avestafestivalen 2008 då det var en "öppen fest" beviljades 40 tkr i kommunal
medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, 2009,
beviljades bidrag om 100 tkr och en förlustgaranti som inte utlöstes. År 2010, 2011, 2012 och
2013, beviljades kommunal medfinansiering med 100 tkr. 2014 med 120 tkr, 2015 med 120 tkr
och 20 tkr från Avesta stadsutveckling.
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Lions Club Avesta har i samband med detta arrangemang kostnader för vakter, scener, ljud
och ljusutrustning, el, tekniker, toaletter mm. Hittills har kostnaderna för arrangemanget vida
överstigit det kommunala bidraget.
Avesta Lions Clubs målsättning med musikarrangemanget är att ge invånarna i Avesta samt
besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare.
Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta kommun för
musikarrangemanget med 100 000 kr.
På ungdomsrådet förra året önskade ungdomarna att under kvällen bygga en utomhusbio i
stadshusparken. Detta har vi undersökt och att hyra duk och projektor kostar ca 20 000 kr
sedan diskuterar vi visningsrätt med filmorganisationer.
Avesta Lions Club ansöker om följande:
- Medfinansiering med 100 tkr
- Medfinansiering bio med 20 tkr
- Att Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att
ta upp oljespill vid behov.
- Att Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter o.d. enligt bästa
förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt.
- Att Avesta kommun tar det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på
de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70.
Beredning
- Avesta Lions Clubs skrivelse 21 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 48.
Kommunstyrelsens beslut
- Medfinansiering med medel från Goodwill beviljas Avesta Lions Club med 120 000 kronor
för genomförande av Avestafestivalen 2017.
___
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Ansökan om bidrag för genomförande av
Skördefest i Södra Dalarna 2017 samt
ansökan om stöd för projektansökan ”Sätta
Avesta, Hedemora, Säter på Sveriges
matkarta”

Dnr KK 2017-00142 149
Näringslivsutvecklare Carina Emtebrink anför följande:
Skördefestens syfte är att lyfta fram, manifestera och utveckla den lokala maten i området.
Målet är fler, större och lönsammare företag med hög kvalité.
Skördefesten planeras i år att genomföras den 1-3/9 på liknande sätt som tidigare år men med
förnyelse. Det blir ett 40 tal besöksmål och man hoppas på minst 20 000 besök. I år planerar
man även tillsammans med kostcheferna en lokalmatsvecka med närproducerad mat i
förskolor, skolor och äldreomsorg, och en grillfest planeras. För att kunna fortsätta utveckla
våra matproducenter som besöksmål samarbetar Skördefest med Visit Dalarna.
För genomförandet av Skördefesten ansöks om bidrag från kommunen med 20 000 kr.
Utöver detta ansöker Skördefesten om 20 000 kr, enligt projektansökan: ”Sätta Avesta,
Hedemora, Säter på Sveriges matkarta!”.
Näringslivsutvecklarens förslag i skrivelsen 3 april 2017:
- Kommunens stöttar Skördefest i genomförandet av höstens evenemang 1-3/9 med
20.000 kr, under förutsättning att de planerade aktiviteterna tillsammans med kostcheferna
äger rum.
- Kommunen stöttar Skördefest i projektet ”Sätta Avesta, Hedemora, Säter på Sveriges
matkarta”, med 20.000 kr för 2017. (Ev fortsatt stöd för 2018 och 2019 får ske i nya
ansökningar.)
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen18 april 2017 § 49:
- Avesta kommun stöttar Skördefest i genomförandet av höstens evenemang 1-3/9 med
20.000 kr, under förutsättning att de planerade aktiviteterna tillsammans med kostcheferna
äger rum.
- Avesta kommun stöttar Skördefest i projektet ”Sätta Avesta, Hedemora, Säter på Sveriges
matkarta”, med 20.000 kr för 2017.
- Finansieringsbeslutet hänskjuts till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Efter arbetsutskottets beredning av ärendet har en reviderad tjänsteskrivelse i ärendet
inkommit enligt nedanstående. Handlingen har utskickats innan sammanträdet.
Skördefestens syfte är att lyfta fram, manifestera och utveckla den lokala maten i området.
Målet är fler, större och lönsammare företag med hög kvalité. Skördefesten planeras i år att
genomföras den 1-3/9 på liknande sätt som tidigare år men med förnyelse. Det blir ett 40 tal
besöksmål och man hoppas på minst 20 000 besök. I år planerar man även tillsammans med
kostcheferna en lokalmatsvecka med närproducerad mat i förskolor, skolor och äldreomsorg,
och en grillfest planeras. För att kunna fortsätta utveckla våra matproducenter som besöksmål
samarbetar Skördefest med Visit Dalarna.
För genomförandet av Skördefesten ansöks om bidrag från kommunen med 20 000 kr.
Skördefesten i Södra Dalarna lyfter såväl besöksnäringen i stort som antalet besökare och
kunder hos entreprenörer och besöksmål och har under flera år haft ett nära samarbete med
Södra Dalarna Turism. Finansieringen 20.000 kr föreslås därför tas från kommunstyrelsens
ram/Turistbyrån.
Kontakt har också tagits med kostchef Eva Södergård. Kostenheten kommer att samarbeta
med Skördefesten om en Skördefestvecka, v 35, då lokal mat kommer att serveras på våra
äldreboenden, skolor och förskolor. Man planerar just nu för fullt i kontakterna med
leverantörerna vad gäller odling så att det ska finnas varor att tillgå.
Den i ansökan angivna grilltävlingen kommer inte kostenheten att ha möjlighet att delta i på
det sätt som angivits i ansökan, utan man kommer att fokusera på Skördefestveckan v 35.
Utöver detta ansöker Skördefesten om 20.000 kr, enligt projektansökan: ”Sätta Avesta,
Hedemora, Säter på Sveriges matkarta!”.
Efter kontakter med Hedemora och Säter har det framkommit att de var för sig beslutat ge
bidrag med 20.000 kr för genomförande av Skördefesten i resp kommun, men att de inte
kommer att medfinansiera projektet ”Sätta Avesta, Hedemora, Säter på Sveriges matkarta!”
tillsammans med mediaprofilen Johan Thorén.
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Finansieringen faller därför till stora delar, och resterande finansiering är inte bekräftad. Det
saknas därför grund att gå in som medfinansiär i projektet, och tidigare beslutsförslag i den
delen faller.
Näringslivsutvecklarens reviderade förslag till beslut:
- Kommunens stöttar Skördefest i genomförandet av höstens evenemang 1-3/9 med 20.000
kr, under förutsättning att den planerade skördefestveckan tillsammans med kostenheten
äger rum. Finansiering från kommunstyrelsens ram/Turistbyrån.
- Tidigare beslutsförslag om stöttande av projekt ”Sätta Avesta, Hedemora, Säter på Sveriges
matkarta” med 20.000 kr, utgår.
Beredning
- Skördefest i södra Dalarnas skrivelse 31 mars 2017.
- Kommunkansliets skrivelse 3 april 2017.
- Kommunkansliets reviderade skrivelse 21 april 2017.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun stöttar Skördefest i genomförandet av höstens evenemang 1-3/9 med
20.000 kr, under förutsättning att de planerade aktiviteterna tillsammans med kostcheferna
äger rum.
- Finansiering sker med medel inom kommunstyrelsens ram/Turistbyrån.
___
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Utbildnings- och övningsplan 2017-2018 för
Avesta kommuns krisberedskap

Dnr KK 2017-00143 162
Säkerhetssamordnare Max Rupla anför följande:
Sammanfattning
Kommunen har ett ansvar att utbilda sin krisledning, detta konkretiseras via en utbildningsoch övningsplan som antas för mandatperioden. Utbildnings- och övningsplanen är framtagen
med utgångspunkt i befintliga analyser och behov som kommunen har. Planen stärker
kommunens förmåga att hantera risker och att minimera konsekvenserna av extraordinära
händelser.
Bakgrund
Under varje mandatperiod ska kommunen se till att förtroendevalda och anställd personal får
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
extraordinära händelser i fredstid i enlighet med ”lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”
(LEH). Detta konkretiseras via en utbildnings- och övningsplan.
Avesta kommun har hittills saknat en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden vilket
anmärktes på under Länsstyrelsen Dalarnas uppföljningsbesök 2016-12-07.
Övriga uppgifter som kommunen måste göra enligt LEH är: Risk- och sårbarhetsanalyser
(RSA), planering inför extraordinära händelser, utöva geografiskt områdesansvar, rapportering
till staten om vidtagna åtgärder och uppgifter kopplade till höjd beredskap.
Syfte
Planen utgår från inträffade händelser, kompetensbehov hos ny och befintlig personal, resultat
av risk- och sårbarheten samt resultat av tidigare genomförda övningar för att stärka
kommunens förmåga att hantera risker och begränsa konsekvenser av extraordinära händelser.
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Åtgärder
Framtagande av utbildning- och övningsplanen har gjorts med utgångspunkt i befintlig RSA
och behov av utbildning som förtroendevalda och anställd personal har.
Avslutande analys
Åtgärderna enligt utbildning- och övningsplanen innebär en ambitionshöjning för kommunen
från nuvarande nivå, detta kommer att kräva mer tid och engagemang av krisledning och
krisledningsnämndens ledarmöten. Utbildning och övning är det enklaste sättet att höja och
bibehålla förmågan hos en organisation vilket kommer få till följd att konsekvenserna av en
extraordinär händelse blir lindrigare för medborgare och samhället i stort.
Säkerhetssamordnarens förslag:
- Utbildning- och övningsplanen antas.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet lämnade säkerhetssamordnaren information om
utbildnings- och övningsplanen 2017-2018.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 22 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 50.
Kommunstyrelsens beslut
- Utbildnings- och övningsplan 2017-2018 för Avesta kommuns krisberedskap antas.
___
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Översiktsplan för Avesta kommun aktualitetsprövning

Dnr KK 2017-00141 212
Planingenjör Peter Granqvist anför följande:
Enligt 3 kap 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan,
som omfattar hela kommunen. Vidare sägs i 3 kap 2 § PBL att en översiktsplan ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
För att tillse att översiktsplanen hålls aktuell anges i 3 kap 27 § PBL att kommunfullmäktige
minst en gång under mandattiden ska pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
lagens krav på översiktsplanens innehåll.
Översiktsplanen för Avesta kommun är antagen av kommunfullmäktige år 2007 och efter det
har ingen prövning av aktualiteten gjorts. Anledningarna till att detta inte skett är flera men
t.ex. kan nämnas att det genom åren inte har funnits några starka incitament för kommuner att
utföra sådan aktualitetsprövning så länge översiktsplanen ändå fungerat som vägledning för
olika kommunala beslut. Detta tillsammans med att översiktsplanearbete normalt sett är
mycket tidskrävande har gjort att Avesta, såväl som en majoritet av landets kommuner, inte
följt lagens skrivelser om aktualitetsprövning.
Plan- och byggenheten vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning påbörjade under
våren 2014 en genomgång av kommunens översiktsplan med syftet att få till ett politiskt
beslut i frågan. Med anledning av ett flertal andra planprojekt prioriterades högre av
kommunen lades dock arbetet i vila under sommaren 2014.
Inför att en översyn av aktualiteten skulle påbörjas under våren 2014 begärde kommunen in
en sammanfattande redogörelse från länsstyrelsen med deras syn på planens aktualitet. En
sådan redogörelse inkom till kommunen i maj 2014 och i den anges bl.a. att översiktsplanen är
inaktuell i fråga om hanteringen av:
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-

Strategiska och mellankommunala frågor
Miljökvalitetsnormer
Hälsa och säkerhet
Riksintressen
Miljöbalken 3 kap 2, 3 och 4§§
Materialförsörjning
Hotade arter
Biosfärområde Nedre Dalälven
Utbyggnad av kraftledningsnät

Även plan- och byggenhetens nu genomförda genomgång av översiktsplanen påvisar brister i
planens aktualitet, både vad gäller vissa av kommunens ställningstaganden, men även i de olika
underlag som finns med som grund för dessa ställningstaganden.
Även om merparten av de politiska ställningstaganden som finns i översiktsplanen kan vara
fortsatt aktuella idag har läget förändrats i vissa frågor på ett sådant sätt att ett
ställningstagande sannolikt blir annorlunda idag. Detta tillsammans med övriga brister i bl.a.
underlagsmaterial, hantering av nytillkomna frågor och vad länsstyrelsen påtalar i sin
sammanfattande redogörelse gör att översiktsplanen måste betraktas som inaktuell.
Detta har framförts som information till kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott under
år 2016 varför Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning redan har fått i uppdrag av
utskottet att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Avesta kommun.
Planingenjörens förslag:
- Kommunfullmäktige konstaterar att översiktsplanen för Avesta kommun inte är aktuell
och att arbetet med att göra den aktuell behöver genomföras.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 4 april 2017.
- Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för aktualitetsprövning 7 maj 2014.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 18 april 2017 § 25.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 27

2017-05-08

Kommunstyrelsen

§ 57 (forts)
Förslag till kommunfullmäktige
- Översiktsplanen för Avesta kommun är inaktuell och behöver revideras.

___
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Jerry Harryssons och Inger M Erikssons
medborgarförslag om ytterligare en våning på
fastighet för omsorgsboende i Avesta

Dnr KK 2016-00234 912
Jerry Harrysson och Inger M Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att planerad
utbyggnad av kommunalt omsorgsboende vid Balders utökas med ytterligare ett våningsplan.
Medborgarförslagsställarna anför följande i medborgarförslaget:
IVO-anmälningar och personalbrist
Avesta kommun för en ojämn kamp med IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Kommunens omsorg har inte utvecklat kapacitet i den takt som behövs för kommunens
omsorgstagare. Det finns en stor andel äldre i kommunen och de blir allt fler.
Handläggningstiderna inom kommunens omsorg är långa och det finns äldre människor som
far illa. Kommunens tjänstemän redovisar att de inte klarar att rekrytera
handläggningspersonal i den takt som behövs.
Brist på dygnetruntplatser i omsorgen
Det finns alltför få dygnetruntboenden i Avesta kommun. Det leder till att kommunen tvingas
hyra platser av landstinget på lasarettet för de patienter som är medicinskt färdigbehandlade.
Kommunen saknar och har under längre tid saknat dygnetruntomsorg till många äldre som
behöver det och har rätt till det. Kostnaden för att låta färdigbehandlade patienter finnas kvar
på lasarettet är hög.
Färdigbehandlade patienter konkurrerar med nyinsjuknade på lasarettet
På Avesta lasarett används idag ett flertal platser för färdigbehandlade patienter. När många
färdigbehandlade patienter finns kvar på lasarettet minskar utrymmet för nödvändig vård av
nyinsjuknade. Följden av detta blir stora kostnader för Avesta kommun. Det finns idag stor
anledning att överväga möjligheten att bygga en våning till på det planerade omsorgsboendet i
Avesta. En extra våning skulle ge ett tillskott på 18 välbehövliga platser för dygnetruntomsorg
och minska konkurrensen om resurser mellan nyinsjuknade och medicinskt färdigbehandlade
patienter.
Behov även i framtiden
Risken för att behovet av heldygnsomsorg ska minska måste betraktas som obefintlig. Det
fungerar helt enkelt inte så i en kommun med en åldrande befolkning.
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Medborgarförslagsställarnas förslag:
- Att planerad utbyggnad av kommunalt omsorgsboende vid Balders utökas med ytterligare
ett våningsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera medborgarförslaget
till omsorgsstyrelsen och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttrande
Planarbete för exploatering pågår för närvarande. Samråd och granskning har genomförts.
Efter revidering av planförslaget kommer ärendet tas upp i kommunstyrelsens plan- och
näringslivsutskott under januari 2017 för beslut om ny granskning.
Planen, i det förslag som föreläggs kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott medger
byggande i högst fyra plan.
Enligt uppgift från Gamla byn AB projekteras byggnaden idag för tre plan.
Att tillföra ytterligare en våning skulle därför, såvida planen vinner laga kraft i förelagt skick,
vara i enlighet med planen.
Utifrån nämndens ansvarsområde finns därför ingenting att erinra mot rubricerade
medborgarförslag.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings beslut:
- Nämnden beslutar anta samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande som sitt eget.
- Nämnden beslutar vidare att medborgarförslaget om ytterligare en våning på fastighet för
omsorgsboende är besvarat.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att anta ”Äldrestrategi 2035 i Avesta kommun”.
Äldrestrategin innehåller en rad åtgärder inom områdena; boende för äldre, välfärdsteknologi,
komptetensförsörjning och trygghet.
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Inom området boende för äldre finns flera åtgärder, bland annat;
• Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver behovet av boende för äldre.
• Äldreboende med 36 platser ska byggas och Balders inne ska byggas om till äldreboende.
• Rågen och Kornknarren ska omvandlas till trygghetsboende.
• Fler trygghetsboenden ska byggas då demografi och inventering av tillgänglighet till
flerbostadshus (Tillgänglighetsutredningen 2015) visar att det finns underlag för
trygghetsboende i första hand i Avesta tätort och i andra hand i Skogsbo.
Trygghetsboende i steg tre är Krylbo alternativt Karlbo området.
• Ge teknisk konsultation till fastighetsägare av flerbostadshus som önskar göra
tillgänglighetsförbättringar (Miljö och Bygg).
Äldreutredningen beskriver vidare; Det finns idag drygt 1 500 personer över 80 år i Avesta. Flest
äldre bor i Avesta tätort. År 2025 kommer 245 fler personer att vara över 80 år och år 2035
ytterligare drygt 524 fler. Det är en ökad äldrebefolkning med 50 %. Den årliga kostnaden för
vård och omsorgs boende kommer att öka med 64 Mkr och ca 100 boendeplatser till år 2035
om det inte sker en satsning på trygghetsboende och fler tillgängliga lägenheter.
Undersökningar i andra kommuner visar att många äldre både vill och kan bo kvar i ordinarie
bostadsbestånd om det har bra tillgänglighet och närhet till dagligvaruhandel och
gemenskapslokaler.
Trygghetsboende är lägenheter för de som fyllt 70 år. Bostäderna finns i en fastighet med
gemensamhetslokal och med personal som organiserar aktiviteter. Lägenheter med bra
tillgänglighet, social samvaro, och mötesplatser ger trygghet och stimulans att bo kvar.
Trygghetsboende ger ett minskat behov av platser i vård och omsorgsboende. Särskilt gäller
det för personer som beviljas vård och omsorgs boende på grund av otrygghet eller för att de
inte kan bo kvar i sin bostad på grund av otillgänglighet, dåliga kommunikationer, långt till
affär och annan service. Äldre utredningen visar att kostnaden för 60 lägenheter i
trygghetsboende är 600 000 kr. Slut på avsnitt ur äldreutredningen. Kostnaden för en (1) plats i
vård och omsorgsboende 2015 är 792 000 kr (Avesta) och 825 000 kr (medel i landet).
2016 beslutade omsorgsstyrelsen om nybyggnation av äldreboende med 36 platser i
samlokalisering med förskola i Balders hage. Samma år infördes en ny terapiorganisation i
förvaltningen som möjliggjorde att Rågens serviceboende kunde erbjuda aktiviteter för äldre
och definieras som trygghetsboende. 2016 beslutades också att Kornknarren omvandlas till
trygghetsboende.
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I september 2016 uppdrog omsorgsstyrelsen till förvaltningen att utreda möjligheterna för
trygghetsboende på gamla badhustomten. I februari 2017 förväntas omsorgsstyrelsen ge
förvaltningen i uppdrag att planera för ombyggnation av Balders inne till vård och
omsorgsboende.
Enligt nuvarande planering tillskapas ca 51 platser i vård och omsorgsboende och ca 100
platser i trygghetsboende. Trygghetsboende planeras; 2020 i centrala Avesta, 2025 i Skogsbo
och 2030 i Krylbo/Karlbo.
Med anledning av platsbristen i vård och omsorgsboende i Avesta har också akuta åtgärder
genomförts. Tillfälligt vård- och omsorgsboende, Strömsnäs, med 11platser är inrättat 2016.
Förvaltningen samarbetar och för ständig dialog med landstinget för att undvika att
nyinsjuknande drabbas av platsbrist. Personalförstärkningar och extra platser har periodvis
tillskapats i kommunens regi. Hemtagningsteam arbetar för tryggare hemgång i ordinärt
boende för de som inte har behov av vård och omsorgsboende. Biståndshandläggarenheten
har inte haft några vakanta tjänster eller fördröjd handläggning. Enheten utökades med 1,0
tjänst 2014.
Omsorgsstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget avslås med hänvisning till skrivningen ovan, Tillgänglighetsutredningen
och Äldreutredningen. De båda senare antogs av Kommunfullmäktige i juni 2015.
Beredning
- Jerry Harryssons och Inger M Erikssons medborgarförslag 11 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 138.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 102.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 5 januari 2017.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 24 januari 2017 § 8.
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 februari 2017.
- Omsorgsstyrelsen 21 mars 2017 § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 51.
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Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att
medborgarförslaget bifalles.
Susanne Berger (S) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt Susanne Bergers (S) förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås med hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande.
Reservation
Gunilla Berglund (C) och Curt-Åke Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Gunilla Berglunds (C) förslag.
___
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Eldrid Johansens medborgarförslag om att
det gamla vattentornet görs om till en
utkikspunkt över Avesta

Dnr KK 2016-00243 912
Eldrid Johansen har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Medborgarförslagsställaren har sett exempel från Ungern, där ett mindre torn än det gamla
vattentornet i Avesta, används som turistattraktion med suverän utsikt över stan.
Medborgarförslagsställaren fick då idén att det gamla vattentornet med dess historia kunde
göras om till en utkikspunkt över Avesta kommun.
Medborgarförslagsställarens förslag:
- Gamla vattentornet görs om till en utkikspunkt över Avesta som kommun samt att parken
omkring görs mer turistvänligt med t ex en sommarkiosk.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2017 att remittera medborgarförslaget
till kommunkansliet (Tillväxt Avesta), teknisk service, Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd och till stadsmiljörådet för yttrande.
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd yttrande
Tornet har en självklar placering och gestaltning och är ett mycket gott exempel på den tyska
tegelornamentik som särskilt för monumentala industribyggnader var stark i förra seklets
början och för vilken just Johansson får räknas som ett av de riktigt stora namnen.
Nämnden menar därför att tornet bör bevaras på sin plats och så långt det är möjligt i sitt
sammanhang.
För bevarandet av historiska byggnader som denna är det på sikt nödvändigt att finna nya
användningsområden. Ett sådant användningsområde kan för mindre byggnader med
begränsat underhållsbehov vara rent musealt, att helt enkelt bibehålla byggnadens yttre gestalt
som symbol för en gången tid. För en byggnad av detta omfång är det dock sannolikt
nödvändigt att på sikt hitta en reell nytta, kostnaderna för vård och kommande restaureringar
blir helt enkelt svåra att legitimera.
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För ny användning är brandskyddsbestämmelserna den största begränsningen.
Ändamål där allmänheten ges tillträde, t ex utsiktstorn, konferensrum (även kommuninternt),
kräver dubbla, brandtekniskt avskilda, utrymningsvägar. Detta är inte praktiskt möjligt att
inrymma i byggnadens begränsade utrymme. En yttre utrymningsväg, skulle fördärva tornets
gestalt och rekommenderas inte.
Ovannämnda föreskrifter vad beträffar brandskydd gäller byggnader och lokaler där
människor vistas mer än tillfälligt. För tillfälliga besök av små grupper vid särskilda tillfällen
bör den enkla utrymningen inte vara något hinder, förutsatt att personer med kännedom om
byggnaden deltar.
Även tillgänglighetsreglerna komplicerar användandet, här är det dock möjligt att dispens kan
ges, åtminstone för tillfällig vistelse.
För att kunna använda tornet som utsiktspunkt kan det vara nödvändigt att förändra
fönstersättning och andra fasaddetaljer. Detta bör vara möjligt om det görs med stor
sakkunskap och omsorg och i samarbete med antikvarisk expertis.
Förvaltningen saknar kunskap om rester av den tidigare vattenverksamheten som bör finnas
kvar i byggnaden. Sådan kvarlämnad utrustning kan ha stort värde byggnadsantikvariskt och
förändringar bör ske med stor försiktighet.
Huruvida den gamla vattentanken finns kvar och om den i sådana fall bör demonteras saknar
också förvaltningen kunskap om.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut:
- Nämnden beslutar anta förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2017 som sitt eget
yttrande.
- Nämnden beslutar vidare att remissen rörande medborgarförslaget om att det gamla
vattentornet görs om till utsiktspunkt över Avesta därmed är besvarad.
Tekniska utskottets yttrande
Vattentornet har små fönster utefter fasadens hela höjd. Fönstren från marknivå till halva
tornets höjd, går inte att nå, då tornet är tomt, förutom ytterväggar, vattenledningar från
cisternen och fönster. Fönstren i rummet under cisternen är tillgängliga att titta ut igenom.
Det är dock ett djupt burspråk genom tornväggen, där fönstren sitter längst in. Träd, buskar
och hus, skymmer sikten från dessa fönster.
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Från de små fönstren högst upp ovanför cisternen så ser man norr och österut, över
vegetation och bebyggelse. Västerut och söderut, skymmer träden delvis utsikten. För att nå
dessa fönster, så måste besökaren gå mellan cistern och tornvägg. Det finns stora glipor
mellan gången och tornväggen, där cisterns bottennivå utanför tanken kan ses. Det finns
fönster som släpper in ljus i en smalt utrymme mellan betongcisternen och tornets yttervägg.
Torntrappa och fönster är inte konstruerade för allmänheten, utan enbart för servicepersonal.
Det är en avsevärd höjd att klättra innan rummet under cisternen nås. Från den nivån, så
fortsätter en trätrapp mellan cisternen och ytterväggen upp tills man når cisternens överkant.
Där är det sedan en smal gång, runt cisternen. Att upplåta tornet för allmänheten bedömer
teknisk service som mycket svårt. Enbart att förflytta sig upp i tornet på befintliga trappor
från 1913 är både skrämmande och svårt. Om allmänheten sedan skall ha en fri vy ut över
Avesta, så måste man längst upp i tornet, vilket teknisk service bedömer är en säkerhetsrisk.
Som teknisk service skrev tidigare så är det fri sikt endast i de fönster som är högst upp och åt
norr och öster. Övriga fönster har begränsad sikt på grund av Karlbergsparkens träd.
Omfattande ombyggnationer och förändringar av tornets innandöme måste till om
allmänheten skall kunna beredas tillträde till tornets övre delar.
Att använda tornets markplan till någon verksamhet, som sommarkiosk och/eller café är
enklare. Det måste på något vis då installeras vatten/Avlopp/toaletter för att det skall bli
verklighet. Området och tornet är dock en kulturbyggnad i en vacker park och det vore bra
om tornet kan användas till något mer än bara vara en skulptur och en påminnelse om hur
Avestaborna under 51 år fick tryck i sina vattenkranar.
Tekniska utskottets förslag:
- Att medborgarförslaget avslås i delen utkikspunkt över Avesta.
- Att medborgarförslaget tillstyrks i delen att parken och nedre delen av byggnaden görs mer
turistvänlig.
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Stadsmiljörådets yttrande
Rådet anför att riskerna blir för stora och säkerheten inte kan garanteras när människor ska
bestiga tornet.
Stadsmiljörådet ser gärna att annan användning kan möjliggöras i byggnaden, exempelvis som
utställningslokal.
När det gäller funktionen som utkiksplats föreslår rådet att webkameror kanske kan placeras
runt tornets topp. Besökare kan då ta del av utsikten via internet. Rådet föreslår en utredning
om detta.
Stadsmiljörådets beslut:
- Medborgarförslaget avslås.
Kommunkansliet/Tillväxt Avestas yttrande
Karlbergsparken med det gamla vattentornet är en central oas i Avesta centrum. En del av
parken är en välbesökt lekpark som lockar barnfamiljer från hela kommunen men även från
andra kommuner. Det vore positivt om Karlbergsparken fick ytterligare en attraktion att
besöka, där man fick lära sig mer om hur och när vattentornet en gång var i bruk. Såsom
vattentornet ser ut invändigt är det dock en alltför stor säkerhetsrisk att använda trapporna för
att komma högst upp och kunna använda tornet som utkikspunkt. Detta skulle kräva
omfattande ombyggnationer.
För att locka Avestaborna och turister att besöka vattentornet kanske en ”vattentornets dag”
skulle kunna vara en början, då man öppnar upp bottenvåningen och har personal på plats.
Kommunkansliet/Tillväxt Avestas förslag:
- Medborgarförslaget avslås i delen utkikspunkt över Avesta.
- Medborgarförslaget tillstyrks i delen att vattentornet görs mer turistvänligt, med start i en
”Vattentornets dag”. Kanske i samband med Världsvattendagen 22 mars? Förslag att
uppdrag ges till Kultur Avesta, Fritid Avesta och Avesta Vatten att ta fram ett förslag.
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Beredning
- Eldrid Johansens medborgarförslag 19 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2017 § 102.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 5 januari 2017.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 24 januari 2017 § 7.
- Kommunkansliet, teknisk service, skrivelse 20 januari 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 15 februari 2017 § 12.
- Stadsmiljörådet 13 mars 2017 § 2.
- Kommunkansliet, Tillväxt Avesta, skrivelse 27 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 52.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat med tekniska utskottets yttrande.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 38

2017-05-08

Kommunstyrelsen

§ 60

Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C),
Karl-Johan Peterssons (C) och
Sara Perssons (C) motion om samlat
utvecklingsarbete för Horndal

Dnr KK 2016-00182 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Petersson (C) och Sara Persson (C) anför
följande i gemensam motion:
Positiv utveckling i härliga Horndal. ”Härliga Horndal” är rätt ord för den betydelsefulla orten
i nordöstra delen av Avesta kommun.
Här möter Bergslagens historia det bästa i landskapet Dalarna med människors initiativkraft,
vilja till samarbete och kulturskapande. Här finns trivsamma kvarter och företagsmiljöer i
tätorten. In på knutarna väntar vidsträckta vackra skogar och sjöar med skönhet. Här finns
rika möjligheter till bad, fiske, jakt, motion i skidspår och löparslingor, svamp- och
bärplockning och annat friluftsliv. Här blommar kultur, särskilt genom föreningars många
spännande initiativ och arrangemang.
Horndal är en framstående ort i Avesta kommun med cirka 1500 invånare boende dels i själva
Horndal, dels på landsbygden runtomkring.
Horndal har många företag med både tillverkning och serviceinriktning som ger värdefulla
arbetstillfällen. Här finns industrier, verkstäder, frisör, matbutik, handelsträdgård,
secondhandbutik, kaféer & restaurang, tankställe för fordonsbränsle och mycket mer.
Kommunens verksamheter är barnomsorg, grundskola inklusive högstadieskola, simhall,
allaktivitetsplan, teater, bibliotek och äldreboende. Här finns också apotek.
Horndal har relativt goda kollektiva kommunikationer med både buss- och tågtrafik, och
riksväg 68 löper till både Örebro och Gävle.
För att ytterligare utveckla Horndal som tätort kan Avesta kommun själv – och i samverkan
med andra aktörer – ta initiativ till att stärka service och verksamheter till glädje för
Horndalsborna och hela omgivningen.
Invid Tallbackens äldreboende bör det byggas nya lägenheter för äldre, s k Trygghetsboende,
eftersom det är stor efterfrågan på platser inom äldreomsorgen .
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Vanliga bostäder, som ger fler möjligheter till inflyttning, kan projekteras och byggas på
lämpliga "lucktomter" eller i natursköna områden vid skogar och sjöar. Byggande som är
energismart och miljöanpassat, gärna i trä, i olika storlekar som radhus, parhus m.m. kan vara
lockande och lämpligt.
Redan befintliga villor från olika epoker är intressanta och prisvärda, när äldre personer vill
flytta till bekvämare boenden och unga människor och barnfamiljer söker sitt paradis på
jorden.
Kommunen bör i dialog med landstinget arbeta för en "virtuell" vårdcentral i Horndal. Där
man kan göra enklare provtagningar, få rådgivning via nätet och direkt få svar av professionell
personal via telebild. Det skulle vara till nytta för såväl äldre som barnfamiljerna i Horndal att
kunna spara en del resande.
Horndal har fått nya och förnyade skolbyggnader för yngre barn, men högstadieskolan är i
behov av renoveringar för goda funktioner för alla, för modernitet och för fräschhet.
Föreningslivet är mångsidigt och aktivt. Av stor betydelse för både kulturhistoria och
tillgången till allmänna samlingslokaler är Föreningen Bruksparken. Föreningen verkar själv
som arrangör av härliga kulturprogram och tillhandahåller dessutom viktiga samlingslokaler
för andra föreningar och även familjer och företag. Känd sedan årtionden är förstås
Horndalsrevyn som genom sina föreställningar stärker ortens identitet och ger Horndal
nationell uppmärksamhet.
Ja, idéerna är många och mejslas bäst fram i direkt dialog med de människor som idag bor och
verkar i och omkring Horndal.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Peterssons (C) och Sara Perssons (C)
förslag:
- Att Avesta kommun tar initiativ till ett samlat utvecklingsarbete för Horndal.
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 augusti 2016 att remittera motionen till
kommunkansliet för yttrande.
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Näringslivsutvecklare Carina Emtebrink anför följande:
Horndal är en viktig och väl utvecklad, framstående ort i Avesta kommun.
Här finns förutom ett starkt näringsliv också omfattande kommersiell och offentlig service,
samt goda kommunikationer.
Flertalet förslag som motionen föreslår som delar i ett samlat utvecklingsarbete för Horndal
finns redan idag i politiskt antagna program.
En strategi för trygghetsboenden innefattas i den ”Äldrestrategi för Avesta kommun till
2035”, som antogs av enigt kommunfullmäktige 2015-06-15.
Boende för äldre och yngre innefattas i Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun
2015-2020, antaget av kommunfullmäktige 2015-03-23. Här baseras och prioriteras
kommande bostadsbyggande efter marknadsundersökningar av vad Avesta kommuns invånare
vill ha och de politiska mål och ambitioner som finns.
Vad gäller byggnadssätt och strategi för detta så har kommunkansliet i samråd med Gamla
Byn genomfört en utredning utifrån ett uppdrag att utarbeta ett styrdokument för
träbyggnation i Avesta kommun. Träbyggnadspolicy antogs i kommunstyrelsen 2016-09-12.
Diskussion kring en ”virtuell” vårdcentral är intressant men bör föras av politiker inom
landstinget. Ansvarsområdet mellan landsting och kommun är klart definierat och en
kommunal förvaltning kan, enligt Omsorgsförvaltningen, inte delta i samarbete för en sådan.
Motionen anför att: ”Horndal har fått nya och förnyade skolbyggnader för yngre barn, men
högstadieskolan är i behov av renoveringar för goda funktioner för alla, för modernitet och
för fräschhet”. Här anger Gamla Byn att renoveringar pågår ständigt av klassrum och
korridorer och att Gamla Byn och skolledningen har täta möten om vilka prioriteringar skolan
har ifråga om renoveringar. Skolan har varit utsatt för stor skadegörelse och slitage, och
möjliga åtgärder för att komma tillrätta med detta finns också med i samtalen.
Näringslivsutvecklarens förslag:
- Motionen är besvarad med Kommunkansliets (tillväxts) yttrande.
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Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Peterssons (C) och Sara Perssons (C)
motion 20 maj 2016.
- Kommunfullmäktige 23 maj 2016 § 91.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 2016 § 79.
- Kommunkansliets skrivelse 27 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 53.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen bifalles.
Lars Isacsson (S) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att motionen är besvarad med
hänvisning till kommunkansliets yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.
Reservation
Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Anneli Karlssons (KL) och
Krister Nilssons (KL) motion om mobilfri skola

Dnr KK 2016-00275 913
Anneli Karlsson (KL) har lämnat in en motion och anför följande:
Användandet av mobiltelefoner ökar konstant, och det är mer regel än undantag att elever i
grundskolan regelbundet använder mobiltelefon. Användandet sjunker allt lägre ner i åldrarna.
En ny rapport från Skolverket visar att många elever störs av sin egen användning av SMS och
Sociala medier på lektionstid. Man filmar sig själv, sin kompis och sin lärare. Att man störs av
andra är ju också självklart.
Skolverket tycker man ska skaffa en enhetlig strategi för detta. Ämnet har diskuterats vid
flertalet tillfällen och svaret brukar bli att det är varje enskild rektors ansvar att besluta i detta
och det ser därför olika ut på våra skolor i kommunen.
Motionären skulle dock vilja få ett gemensamt, generellt beslut och policydokument för alla
Avestas skolor (grundskolan) om att man ska lämna ifrån sig mobiltelefonerna på morgonen
och få tillbaks de vid skolans slut, med undantag för tillfällen då mobilerna kan användas som
pedagogiska verktyg. Detta för att förbättra skolresultaten, få mer effektiv lektionstid och att
eleverna i större utsträckning lär sig att interagera med varandra.
En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt vilken
påverkan mobilförbud i skolan har för elevernas produktivitet och testresultat. Forskarna har
tittat på vilka regler skolor i fyra brittiska städer har för mobilanvändning och jämfört detta
med uppgifter om hur eleverna presterar i skolan. Man har följt elevernas resultat från 11 till
16 års ålder.
Elevernas resultat förbättrades när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de
lågpresterande eleverna, visar studien.
Forskarna menar att studien visar att digitala verktyg, som mobiltelefoner, har negativ
påverkan på elevernas resultat genom att de distraherar eleverna. Men, säger forskarna, deras
resultat betyder inte att mobiltelefoner aldrig kan vara ett användbart verktyg för inlärning
men det kräver att de används på ett genomtänkt och strukturerat sätt.
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Slutsatsen forskarna drar är att frågan om närvaron av mobiler i skolan inte är något som bara
kan lämnas därhän. Att förbjuda mobiler kan också vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader
inom skolsystemet utan att det kostar något, menar de.
Motionärens förslag
- Att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda lämpliga former för
ett generellt mobilförbud i kommunens grundskola, med undantag för tillfällen då
mobilerna kan användas som pedagogiska verktyg.
- Att förbudet ska testas under ett år och sedan utvärderas.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2017 § 107 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och anser att det redan idag finns ett visst mobil
förbud men att vissa lärare tar det på större allvar än andra. Många lärare struntar i att samla in
mobilerna trots att det ska vara mobilförbud och lika för alla och på hela skolan Vissa elever
kan ansvara för sina mobiler. Om det blir ett generellt mobilförbud så ska det endast gälla på
lektionerna. Om man vill minska mobilanvändandet på raster behöver skolan tillhandahålla
bättre aktiviteter som alternativ till eleverna på rasterna. Musiksalen skulle t.ex. kunna vara
öppen hela tiden. Har man funderat på hur förvarningen av mobilerna ska gå till? Det måste
vara säkert och de får inte skadas under tiden som skolan ansvarar för dom.
Idag använder elever sina mobiler för att söka fakta då tillgången på fungerande datorer
varierar.
Man måste även beakta att även elever kan vänta viktiga samtal. Ett mobilförbud skulle också
kunna ses som en typ av kollektiv bestraffning. Vissa klasser sköter sig faktiskt väldigt bra
trots att de får ha sina mobiler med sig under lektionstid.
Ungdomsrådets förslag:
- Motionen är besvarat med ungdomsrådets yttrande
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Bildningsstyrelsens yttrande
Alla elever ska erbjudas en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler
ska finnas för varje skolenhet och ordningsreglerna kan bland annat reglera förbud mot att
använda mobiltelefoner under lektionstid. Av 5 kap 5 § skollagen (2010:800) framgår det att
det är rektorn som beslutar om ordningsreglerna och att dessa ska utarbetas under medverkan
av eleverna.
Bildningsstyrelsen konstaterar att ordningsregler regleras i skollagen och att det är rektorns
ansvar och skyldighet att upprätta dessa tillsammans med eleverna. Ett generellt mobilförbud i
kommunens grundskola är därför inte förenligt med gällande lagstiftning, varken
kommunfullmäktige eller bildningsstyrelsen har följaktligen rådighet i frågan.
Bildningsstyrelsen anser därför att motionen bör avslås i sin helhet.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Bildningsstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet
- Bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschef grundskola och resultatenhetschef för
gymnasiet att till bildningsstyrelsens sammanträde i september 2017 presentera vad som
genomförs i skolan för att den digitala utrustningen inte ska störa undervisningen.
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 16 september 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 147.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2017 § 107.
- Ungdomsrådets skrivelse 6 december 2016.
- Bildningsförvaltningens skrivelse 2 februari 2017.
- Bildningsstyrelsen 8 mars 2017 § 27.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 54.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
___
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Lokala ordningsföreskrifter

Dnr KK 2017-00129 009
Säkerhetssamordnare Max Rupla anför följande:
Sammanfattning
Lokala ordningsföreskrifterna är ett sätt att komma till rätta med ordningsstörande aktiviteter
som inte regleras i ordningslagen. Förslaget med nya lokala ordningsföreskrifter för Avesta
kommun kommer av att föreskrifterna inte har uppdaterats sedan 2011 och således inte är
aktuella eller anpassade till behoven som finns. I förslaget till nya lokala ordningsföreskrifterna
ändras paragraf 9, 12 och 13 för att överstämma med behoven som föreligger. Paragraf 14 och
20 styrks då dessa är upphäva genom länsstyrelsens beslut.
Bakgrund
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen som endast gäller i en enskild
kommun. Lokala ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige med stöd av
Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Orsaken till att en föreskrift kommer till är att man
behöver förtydliga hur en specifik offentlig plats eller förutsättning som inte regleras
tillräckligt i ordningslagen ska hanteras. En lokal ordningsföreskrift får inte bryta mot en
nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den.
Föreskrifterna får innehålla de regler som behövs för att;
1. upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats,
2. som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor,
3. om ordningen och säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som
bedrivs i hamnen.
Avesta kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 12 december 2011
och av länsstyrelsen den 5 januari 2012.
Syfte
Med de nya lokala ordningsföreskrifterna tas upphävda eller icke gällande paragrafer bort och
förtydligar, anpassar eller utökar vissa paragrafer.
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Kommentarer till revidering
Åtgärden i §9 kommer att ta bort en icke använd del i den lokala ordningsföreskriften då
kommunen inte längre ombesörjer anslag på kommunens anslagstavlor. Tillstånd för ägare av
tavlor, pelare eller andra liknande anordningar tydliggör ett redan vedertagen arbetssätt. Att
kommunens anslag inte får täckas över handlar om att anslag som görs vid kriser eller andra
viktiga tillfällen som kommunen behöver göra manuellt, kommer så många av medborgarna
som möjligt till känna.
Åtgärderna i §12 förtydligar att berusningsmedel i alla former inte får förtäras vid utpekade
platser. Platserna utökas och får på så sätt en lugnare och trevligare atmosfär vid platser där
det är önskvärt.
§13 att få bort otillåtna bosättningar och camping där det inte är önskvärt kommer att skapa
mindre oro hos medborgare och nedskräpning minimeras.
Säkerhetssamordnarens förslag
Följande paragrafer revideras i Lokala ordningsföreskrifterna för Avesta kommun.
§9 affischering
Skrivelsen ”affischering på kommunens anslagstavlor ombesörjes av kommunen.” stryks.
Meningen ”Tillstånd att sätta upp anslag behövs inte för ägare av tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Anslag från kommunen får inte
täckas över.” läggs till.
§12 Förtäring av alkoholdrycker m.m.
Texten ”Alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats(…)” kompletteras med
”Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel får inte förtäras på offentlig plats(…)”
Platserna där det inte är tillåtet att förtära alkoholdrycker och andra berusningsmedel är i
dagsläget: badplatser, kyrkogårdar och begravningsplatser eller som i § 3 i dessa föreskrifter
har jämställts med offentlig plats, annat än i samband med tillåten alkoholservering.
Dessa platser kompletteras med: skolområden, skolor, i anslutning till äldreboenden och
lekplatser.
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Ett tillägg görs för att förtydliga vad som menas med annat berusningsmedel: ” Med annat
berusningsmedel menas intagande av annan drog än alkohol för att uppnå berusning.”
§13 camping
Kompletterats med texten ”Camping är inte tillåten i industriområden eller andra områden
som avsatts för annan rekreation än camping.”
§14 Eldning
Stryks helt då den är upphävd i sin helhet av länsstyrelsens beslut 2012-01-05 dnr 213-95542011
§20 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
Stryks helt då den upphävd i sin helhet av länsstyrelsens beslut 2012-01-05 dnr 213-9554-2011
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 21 mars 2017 inkl bilagor.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 55.
Förslag till kommunfullmäktige
- Säkerhetssamordnarens förslag till revidering av paragraferna 9, 12, 13, 14 och 20 i lokala
ordningsföreskrifterna för Avesta kommun godkänns.
___
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Revidering av gällande riktlinjer för arvoden
och ersättningar till gode män för
ensamkommande asylsökande barn

Dnr KK 2017-00118 191
Överförmyndarchefen/juristen för V-Dala Överförmyndarsamverkan
Ann-Christine Östlund Bäckehag anför följande:
Styrgruppen för överförmyndarna i V-Dala överförmyndarsamverkan (Avesta, Hedemora och
Norbergs kommuner) har behandlat ärende om revidering av riktlinjer för arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande asylsökande barn med anledning av
regeringskansliets promemoria som är daterad 21 juni 2016.
Styrgruppens beslut
- En framställning görs till respektive kommunfullmäktige i samverkanskommunerna om en
revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för
ensamkommande asylsökande barn
Regeringen har föreslagit ett nytt ersättningsystem för mottagandet av ensamkommande barn
och unga. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2017. Förslaget kommer att innebära
ekonomiska konsekvenser för kommunerna.
För överförmyndarnas del kommer man inte längre att kunna återsöka medel hos
Migrationsverket för de kostnader man haft för arvoden- och ersättningar till gode män för
ensamkommande barn och tolkkostnader under asylperioden.
Regeringens förslag till nya ersättningsregler avseende mottagandet av asylsökande
ensamkommande barn innebär istället att staten betalar ut en enhetlig schablonersättning på
52 000 kronor per barn såsom en engångssumma till anvisningskommunen. Ersättningen ska
gå till transportkostander, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader,
tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. Ersättningen
betalas ut automatiskt till anvisningskommunerna när barnet har tagits emot.
Denna engångssumma kommer i de flesta fallen inte att räcka till för de kostnader som
kommunen har för ovan nämnde kostnader, utan innebära en kostnadsökning för kommunen
i jämförelse med dagens regelverk.
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§ 63 (forts)
En god man enligt 12 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn (LEB) rätt
till ersättning enligt 12 kap 16 § föräldrabalken (FB) för uppdragets fullgörande. Av 12:6 FB
framgår att en god man har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de
utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Överförmyndaren
beslutar om storleken på arvodet och övriga ersättningar.
Arvodesersättningen under asylperioden i samverkanskommunerna uppgår idag till 6 procent
av prisbasbeloppet per månad (år 2017 – 2688 kronor) och när barnet har fått permanent
uppehållstillstånd (PUT) alternativt tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) till 2 000 kronor per
månad. Gode männen har dessutom rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av faktiska
kostnader samt reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år
2017 uppgår den till 18,50 kronor per mil). Till asylperioden räknas en månad efter att barnet
fått permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT), dvs då de
skrivs ut från Migrationsverket.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilsersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte
med resan.
Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att en
åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme.
Arvoden- och ersättningsregler till gode män för ensamkommande barn som fått PUT alt
TUT regleras i särskild ordning i respektive kommun, då dessa ofta är harmoniserade med
ersättningar till särskilt förordnade vårdnadshavare i kommunen.
Idag har V-Dala överförmyndarsamverkan en mycket stor tillgång på personer som vill bli god
man för ensamkommande barn.
Vilka konsekvenser regeringens förslag kommer att få för överförmyndarverksamheten
debatteras nu i överförmyndarkretsar i Sverige. Flera kommuner har reviderat eller kommer
att revidera sina arvodes- och ersättningsregler till gode män för ensamkommande barn med
anledning förslaget.
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V-Dala överförmyndarkansli har jämfört arvodes- och ersättningsnivåerna med andra
kommuner. Jämförelsen visar att i övriga kommuner i Dalarna ligger arvodes- och
ersättningsreglerna redan idag lägre än i V-Dala överförmyndarsamverkan och man håller på
och diskuterar om man ska sänka ersättningen ytterligare. Flera av kommunerna i Stockholms
län har sänkt eller kommer att sänka till nivåer kring 27 procent per år av prisbasbeloppet (år
2017 – 12 096 kronor per år eller 1 008 kronor per månad) i arvode, vilket har inneburit i flera
fall en halvering av arvodet. Som skäl har angivits en anpassning till det nya regelverket samt
att man i övrigt vill likrikta arvoderingen till samma principer som gäller för andra
godmanskap.
Styrgruppen för V-Dala överförmyndarsamverkans förslag till kommunfullmäktige:
1. Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år
2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade
utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år 2015
uppgår den till 18,50 kronor per mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode
män med uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte
med resan.
2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i
arvode till gode mannen.
3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att en
åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.
4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv
från V-Dala överförmyndarsamverkan.
5. Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av
arvodesnivån i ärendena.
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Överförmyndaren Rune Olsson redovisar i skrivelse kostnader vid förändrad arvodesnivå för
god man till ensamkommande barn i Avesta.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen;
- Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år
2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade
utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år
2015 uppgår den till 18,50 kronor per mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering
av gode män med uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och
syfte med resan.
- Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i
arvode till gode mannen.
- Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att
en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.
- God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv
från V-Dala överförmyndarsamverkan.
- Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av
arvodesnivån i ärendena.
Beredning
- Styrgruppen för överförmyndarnas i V-Dala Överförmyndarsamverkan 7 februari 2017
§ 19.
- V-Dala Överförmyndarsamverkans skrivelse 7 februari 2017.
- Överförmyndarens skrivelse 9 april 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 56.
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Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet lämnar överförmyndare Rune Olsson
information, se § 50.
Anneli Karlsson (KL), med instämmande av Gunilla Berglund (C), Johan Thomasson (M),
Fredrik Mattsson (M) och Curt-Åke Larsson (KD), yrkar avslag till arbetsutskottets förslag
och föreslår istället att arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande
asylsökande barn är oförändrade under 2017 och att ärendet tas upp för behandling igen för
att besluta om 2018 års arvoden, med följande motivering:
Avesta kommun kan då se hur andra kommuners utfall ser ut och kan ta ett mer välgrundat
beslut. Dessutom skyddar sig Avesta kommun från en situation där man riskerar att stå utan
gode män och kan tvingas ta krisbeslut som inte ligger till gagn för kommunen.
Lars Isacsson (S) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, bifall till styrgruppen för V-Dala
överförmyndarsamverkans förslag.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt Lars Isacssons (S), tillika
arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år
2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade
utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år
2015 uppgår den till 18,50 kronor per mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering
av gode män med uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och
syfte med resan.
- Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i
arvode till gode mannen.
- Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att
en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.
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Förslag till kommunfullmäktige (forts)
- God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv
från V-Dala överförmyndarsamverkan.
- Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av
arvodesnivån i ärendena.
Reservationer
Anneli Karlsson (KL), Gunilla Berglund (C), Johan Thomasson (M), Fredrik Mattsson (M)
och Curt-Åke Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
verksamhetsberättelse och bokslut för 2016

Dnr KK 2017-00112 049
Landstinget Dalarnas Hjälpmedelsnämnd Dalarna har 2 februari2017 fastställt
verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna.
Enligt kommunallagen ska revisionen i varje kommun som ingår i en gemensam nämnd
granska verksamheten i nämnden. Överenskommelse finns sedan tidigare att landstingets
revision granskar Hjälpmedelsnämnden Dalarna i och med att de är värdkommun för
nämnden. Granskningsresultatet kommer att delges kommunerna i form av en enklare
rapport. Kostnaden för detta delas lika mellan de kommuner som är medlemmar i nämnden.
I verksamhetsberättelsen redovisas bl a
- Verksamhet – viktiga mål och händelser, verksamhetsmål samt verksamhetsstatistik
- framtiden
- ekonomi
- personal
- miljö
- intern kontroll
Hjälpmedel Dalarna redovisar ett positivt resultat om 0,292 Mkr. Då är också 3,0 Mkr
återlämnade till förskrivande enheter utifrån fakturerade summor. Orsakerna till det stora
överskottet hänförs främst till vakanta tjänster samt minskade kostnader för bl a leasingbilar,
men också intäkter avseende vite på grund av försenade leveranser.
Beredning
- Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2 februari 2017 § 7.
- Hjälpmedelsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut Hjälpmedel Dalarna 2016.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 57.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet meddelar Susanne Berger (S) jäv.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 godkänns.
___
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Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Personalutskottets beslut 20 mars 2017 § 9-11.
- Tekniska utskottets beslut 12 april 2017 § 26.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 18 april 2017 § 20-24 och 26.
- Arbetsutskottets beslut 18 april 2017 § 44.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
1. Dnr KK 2017-00124 002
Kvalitetsutvecklarens samt enhetschefen vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut
01.17-03.17 ang skolskjuts och särskolskjuts, 10 mars 2017.
2. Dnr KK 2017-00125 002
Enhetschefen vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut 07.17 ang
parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden 1 januari 2017 – 15 mars 2017.
3. Dnr KK 2017-00126 002
Parkteknikern vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut 1.17-7.17 ang dispens från
förbud att trafikera gågatan och cykelbanor med motorfordon, dispens från förbud för
motorfordonstrafik samt dispens från gällande lokala parkeringsbestämmelser, 19 september
2016 – 19 januari 2017.
4. Dnr KK 2017-00127 002
Planeraren samt parkteknikern vid teknisk service delegationsbeslut 01.17 – 07.17 ang
tillfälligt förbud mot trafik med fordon på Baldersvägen, Skogsbovägen, Corneliusgatan,
Östanforsstråket, Bergslagsvägen, Ringvägen och Lerbäckvägen, 9 januari 2017 – 9 mars
2017.
5. Dnr KK 2017 00128 002
Assistenten vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut 01.17 ang flyttade och
skrotade fordon, 1 januari 2017 – 14 mars 2017.
6. Dnr KK 2017-00070 002
Stadsingenjörens/markchefens redovisning av delegationsbeslut 21 februari 2017 – 18 april
2017 ang köpeavtal.
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7. Dnr KK 2017-00006-002
Säkerhetssamordnaren delegationsbeslut i ansökningar om tillstånd till kameraövervakning:
- RS 14/17: Länsstyrelsen i Östergötlands län – Spotscale AB.
- RS 15/17: Länsstyrelsen i Kronobergs län – Skymap Innovations AB.
- RS 16/17: Länsstyrelsen i Västernorrland – Teracom AB.
- RS 17/17: Länsstyrelsen i Västerbotten – Sveriges Lantbruksuniversitet.
- RS 18/17: Länsstyrelsen i Jämtlands län – Geomatriks survey AS.
- RS 19/17: Länsstyrelsen i Västra Götaland – Norconsult.
- RS 20/17: Länsstyrelsen i Norrbottens län – Luleå Tekniska Universitet.
- RS 21/17: Länsstyrelsen i Uppsala län – OTMETKA Logging Partner AB.
Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
___
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Delgivningar

Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
1. Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/
1. Dnr KK 2017-00026 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 30 mars 2017.
2. Dnr KK 2017-00026 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 12 april 2017.
3. Avesta Industristad AB:s protokoll 28 mars 2017.
4. Gamla Byn AB:s protokoll 28 mars 2017.
5. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 22 februari 2017.
6. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 12 april 2017.
7. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 23 mars 2017.
8. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskottsprotokoll 11 april 2017.
9. Region Dalarnas protokoll 8 februari 2017.
10. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll 23 mars 2017.
11. Dnr KK 2016-00338 024
Revidering – månadsarvoden och ersättningar 2017.
12. Dnr KK 2017-00119 109
Åsgarns bygdegårdsförenings verksamhetsberättelse 2016.
13. Dnr KK 2017-00145 042
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners årsbokslut 2016.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 59

2017-05-08

Kommunstyrelsen

§ 66 (forts)
14. Dnr KK 2017-00046 447
Regeringsbeslut – prövning enligt 7 kap 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av
översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker.
15. Dnr KK 2017-00046 447
Naturvårdsverkets beslut till Nedre Dalälvens Utvecklings AB ansökan om Natura 2000tillstånd samt dispens från förbudet att sprida biocidprodukter från luftfartyg för bekämpning
av larver av översvämningsmygg under 2017 i översvämningsområden vid Nedre Dalälven.
16. Dnr KK 2017-00154 049
Marknadsföringsavtal mellan Avesta kommun och Avesta OK ang Karnevalsloppet 2017 –
20 000 kronor för marknadsföringspaket.
17. Dnr KK 2016-00368 133
Migrationsverkets information om sänkta länstal för 2017 – färre personer anvisas till
kommuner under 2017.
18. Dnr KK 2017-00165 104
Liberalernas fråga om partistöd.
19. Dnr KK 2017-00165 104
Kommundirektörens svar på liberalernas fråga om partistöd.
20. Dnr KK 2017-00168 849
Region Dalarnas skrivelse om medfinansieringsintyg och projektbeskrivning om
AlmeDalarna 2017.
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Pärm
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2017:11
2017:12
2017:13
2017:14
2017:15
AB.
2017:16

Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL.
En ny hälso-och sjukvårdslag.
Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017.
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till

2017:17

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m – HÖK
17 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m – HÖK
16 – Prolongerad – med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
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