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§1

Information

Läget för överförmyndarverksamheten vad gäller Gode män
Överförmyndare Rune Olsson lämnar information om överförmyndarverksamheten med
fokus på läget vad gäller Gode män.
- I genomsnitt i Avesta har ställföreträdarna 1,5 ärenden/person och God män har i
genomsnitt 2 ärenden/person.
- Redovisas antal uppdrag för Gode män utifrån olika lagrum.
- Kvalitetssäkring av Gode män via kontroll med myndigheter.
- En årsräkning med krav på att kvitton ska kunna redovisas.
- Länsstyrelsen granskade överförmyndarverksamheten 2015. Små brister
uppmärksammandes.
- Gemensam nämnd är inrättad för Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner med ett
gemensamt överförmyndarkansli i Hedemora.
- Vi har åren 2015-2016 återsökt 4,8 Mkr från staten för kostnader för Gode män till
ensamkommande barn. I fortsättningen erhåller vi ett schablonbidrag. Överförmyndaren
inkommer med förslag till ny arvodeskonstruktion utifrån de nya förutsättningarna.

Aktuella styrelsefrågor – information från respektive styrelseordförande
■ Kommunstyrelsen – ordförande Lars Isacsson (S) och kommundirektör Anders Friberg
lämnar information om följande:
- Läckage av sekretessbelagda handlingar via postlista till media. Planerade och genomförda
åtgärder redovisas.
- Fullmäktiges beslut att sälja marken i Krångede har vunnit laga kraft och köparen har enligt
avtalet hittills betalat 80 % för marken.
- Detaljplanen för Krångede har vunnit laga kraft.
- Köpeavtalet som är sekretessbelagt hanteras nu efter överklagan av Kammarrätten.
- Diskussioner har skett med Västmanlands Lokaltrafik om pendlingstrafik. Positivt möte.
- Ny ordförande på förslag (Abbe Ronsten) för Region Dalarna. Beslut onsdag denna vecka.
Ny förbundsdirektör ska rekryteras.
- Lägesrapport för Biltemaetableringen.
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§ 1 (forts)
■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
- Minskad kö till SFI. Snart möjligt att få SFI inom en månad.
- Migrationsverket på plats i Servicecenter tisdagar.
- Fortsatta satsningar för att få fler behöriga lärare. Nu är 83 % behöriga i grundskolan.
- Redovisas resultatet av öppna jämförelser. Brister i inrapporteringen. Åtgärder ska vidtagas
för att erhålla korrekt inrapportering.
- Nu fungerar språkintroduktionsprogrammet bättre.
- Oroligt på gymnasiet med anledning av att kommuner tar hem sina ensamkommande barn.
- Problem att rekrytera förskollärare (40 % förskollärare, 50 % barnskötare och 10 %
outbildade).
- Beräknas ett negativt årsresultat med 3 Mkr.
- Vid nästa möte ska saneringsläget för Karlfeldtsgården redovisas.
- Dialog om problem med skolskjutsverksamheten.
- Vid nästa kommunstyrelsemöte ska representanter för SFI medverka och redovisa läget.
■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Preliminärt resultat årsredovisning 2016 (+ 13 Mkr). Vissa kostnader är inte med i
beräkningen.
- Kvinnojouren ska startas upp igen nästa månad med stöd från länskvinnojouren. Lämpliga
personer sökes. Kommunens ska stå för verksamhetslokal.
- Svårt att rekrytera. Sex vakanta sjukskötersketjänster. Problem att rekrytera handläggare
inom socialtjänsten.
- Effekter med anledning av överbeläggningar inom Landstingets verksamhet. Utökad
verksamhet har skett vid Lindhagen och Strömsnäs.
■ Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd – ordförande Blerta Krenzi (S) lämnar
information om följande:
- Sex nya inspektörer är på plats samt ny plan- och byggchef. Förvaltningen önskar en
utökning med ytterligare personal.
- Intern kontrollplan ska beslutas vid nästa nämndsammanträde 24/1 2017.
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§ 1 (forts)
■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – ordförande Laila Borger (S) lämnar
information om följande:
- Positivt bokslut 2016 för Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.
- Mycket bra studiebesök i Sandviken. Bland annat fick styrelsen ta del av en intressant
prefabricerad lösning.
___
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§2

Riktlinjer för lokalförsörjning i Avesta
kommun

Dnr KK 2016-00364 282
Utredare Sussanna Kippo anför följande:
I april 2014 beslutades som svar på rekommendationer från kommunrevisionen att Avesta
kommun skulle ta fram en strategisk plan för den interna lokalförsörjningsverksamheten.
Kommunkansliet i samråd med Gamla Byn AB gavs i uppdrag att utarbeta ett strategiskt
dokument som ska fungera vägledande för styrning och beslut inom Avesta kommuns
lokalförsörjning.
I november 2015 antogs en Lokalförsörjningspolicy för Avesta kommun
(Dnr KK 2014-00011 007), som slog fast att riktlinjer för lokalförsörjningen skulle tas fram
och implementeras. Utarbetandet av dessa riktlinjer har skett i samarbete med Gamla Byn AB
samt i dialog med koncernledningsgruppen.
Utredarens förslag:
- Riktlinjer för lokalförsörjning för Avesta kommun antas.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 20 december 2016.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 9 januari 2017 § 7.
Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjer för lokalförsörjning för Avesta kommun antas.
___
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§3

Yttrande över Justitiedepartementets remiss
”Ett sammanhållet mottagande med
tidsbegränsat uppehållstillstånd” (Ds 2016:45)

Dnr KK 2016-00366 133
Integrationsstrateg Birgitta Hägg presenterar förslag till yttrande över remissen.
Integrationsstrategens förslag till yttrande:
”• Den som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd ska inte omfattas av mottagandesystemet
på nytt
Lagförslag:
Den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och vars rätt till bistånd enligt LMA
har upphört ska inte omfattas inte av LMA om han eller hon ansöker om ett fortsatt tillstånd
på samma grund eller ansöker om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och ansökan har
kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla. Den som
har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och ansöker om ett fortsatt tillstånd på samma
grund eller ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska inte omfattas av lagen om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. om den sökande är folkbokförd i Sverige och ansökan
har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla.
Yttrande:
Förslaget är positivt då det innebär mindre administration och en mer förutsägbar situation
för kommunen. Det ger även en mer stabil livssituation för den asylsökande vilket underlättar
integrationen i samhället. Ersättningssystemet borde dock kompletteras så att dagersättning
erhålls fram tills den dag etableringsersättning utbetalas, detta för att undvika det glapp som
nu uppstår. I dagsläget får kommunen bära en administrativ kostnad som uppkommer då
ekonomiskt stöd utbetalas och återsöks.
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§ 3 (forts)
• Tillgång till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken
Lagförslag:
Till den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska bosättningsbaserade
socialförsäkringsförmåner få fortsätta att lämnas utan hinder av att uppehållstillståndet har
upphört att gälla om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till
Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och ansökan avser ett
fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Om ansökan
avslås får förmåner lämnas till dess att beslutet har fått laga kraft.
Yttrande:
För kommunen är det positivt att bosättningsbaserade förmåner som barnbidrag,
bostadsbidrag, föräldrapenning på lägsta- respektive grundnivå samt tandvårdsstöd fortsätter
att utbetalas. Det underlättar etableringen att den ekonomiska situationen hålls stabil och
kommunens administration och kostnader minskar.
• Tillgång till studiestöd
Lagförslag:
Studiehjälp och studiemedel ska få lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd
inte är uppfyllt om den studerande har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats
enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller
beviljats enligt den lagen. Studiehjälp och studiemedel ska få lämnas till en studerande som har
beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd efter det att tillståndet har upphört att gälla om en
ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har lämnats in till Migrationsverket innan det tidigare
tillståndet har upphört att gälla och ansökan avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller
ett nytt tillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Yttrande:
Det är positivt ur etableringssynpunkt att den studerande inte behöver avbryta sina studier av
ekonomiska skäl. Studier är en viktig grund för att integreras i arbetslivet och bör underlättas i
möjligaste mån.
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§ 3 (forts)
• Huvudregeln bör vara att EU-medborgare undantas från LMA
Lagförslag:
Medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen ska omfattas av LMA endast om det
finns synnerliga skäl för att de ska omfattas av lagen.
Yttrande:
Då asylansökningar från medlemmar i annat EU-land enligt EU:s asylprotokoll (nr 29/1997)
endast får prövas i exceptionella situationer är lagförslaget ett förtydligande av redan rådande
praxis. Det öppnar även för undantag i exceptionella situationer. För kommunen är det
positivt då klargörs att det inte finns något krav för medlemsstaterna att ge bistånd t.ex. i form
av boende till asylsökande från andra medlemsstater.
• Det som gäller enligt LMA vid avvisning och utvisning ska gälla också vid beslut om
överföring
Lagförslag:
Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska anses som ett beslut om avvisning
eller utvisning vid tillämpningen av LMA.
Yttrande:
Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen är i praktiken att jämställa med ett
avvisningsbeslut från Sverige, och då är det rimligt att även innebörden i LMA omfattas i
dessa fall. Det bör dock påpekas att Dublinförordningen under den senast tiden varit satt ur
funktion och därmed väcks frågan hur den nya lagen ska tillämpas.”
Integrationsstrategen medverkade vid arbetsutskottets beredning och redogjorde för ärendet.
Beredning
- Justitiedepartementets remiss 21 december 2016.
- Kommunkansliets yttrande 30 december 2016.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 6.
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Kommunstyrelsens beslut
- Integrationsstrategens förslag till yttrande godkänns och inlämnas som Avesta kommuns
yttrande till Justitiedepartementet.
___
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§4

Svar – Kommunrevisionens
granskningsrapport av hantering och
ansökning av statsbidrag inom
flyktingmottagandet

Dnr KK 2016-00145 007
Granskningsrapporten är ställd till omsorgsstyrelsen, bildningsstyrelsen och kommunstyrelsen.
Ekonomichef Siw Karlsson anför följande:
Avesta kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska hantering och ansökning av
statsbidrag inom flyktingmottagande. KPMG har lämnats slutrapport och svar på denna skall
lämnas senast 15 september 2016.
KPMG rekommenderar styrelserna
- Säkerställer att det inrättas en övergripande arbetsgrupp som arbetar med flyktingfrågor
och återsökning av statsbidrag. Det bör enligt KPMG:s uppfattning finnas ett tydligt uttalat
ansvar på någon för att upprätthålla kompetens kring regelverket av statsbidrag samt ha en
helhetssyn för hela kommunen. En funktion som stöttar och driver på verksamheterna och
har kontroll över helheten. Denna funktion kan organiseras där det är lämpligt. Det viktiga
är att någon har det totala ansvaret och kompetensen.
- Säkerställer att rutiner upprättas och fastställs för återsökning av statsbidrag.
- Säkerställer att det finns fler medarbetare som är insatta i rutiner kring återsökning av
statsbidrag.
- Säkerställer att medarbetare inom bildningsförvaltningen får utbildning i relevanta system
och att urvalskriterier ses över inför framtagande av underlag till återsökningar.
- Säkerställer att kommunikationen mellan förvaltningarna förbättras och ett närmare
samarbete inleds.
- Säkerställer att statliga ersättningar för flyktingmottagande inkluderas i styrelsernas
internkontrollarbete.
Svar avseende omsorgsförvaltningens och bildningsförvaltningens lämnade svar
på åtgärder:
En förvaltningsövergripande integrationsstrateg är nu anställd vilket ger möjlighet att
säkerställa återsökningen av statsbidrag kopplat till flyktingmottagandet på en övergripande
nivå.
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§ 4 (forts)
Dessutom är det positivt att styrelserna enligt tjänsteskrivningarna säkerställt sina egna rutiner
för återsökning av bidragen på förvaltningarna.
Kontrollmomenten i den årligt upprättade internkontrollplanen ska alltid utgå från risk och
väsentlighet. I årets internkontrollplan har denna egengranskning lyfts av båda styrelserna
utifrån genomförd revision. Resultatet av genomförd egengranskning kan ytterligare belysa om
tillämpade rutiner säkerställer att statsbidragen återsöks.
Beredning
- Kommunrevisionens skrivelse 26 april 2016.
- Bildningsstyrelsen 14 september 2016 § 102 inklusive tjänsteutlåtande.
- Omsorgsstyrelsen 16 augusti 2016 § 97 inklusive tjänsteutlåtande.
- Kommunkansliets skrivelse 20 december 2016.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 9.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunkansliets svar över granskningsrapporten ”Granskning av hantering och
ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet” godkänns och överlämnas till
kommunrevisionen.
___
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§5

Region Dalarnas förslag till avtal för
finansiering av kollektivtrafiken i Dalarna

Dnr KK 2016-00339 513
Region Dalarnas direktion beslutade 2016-11-23 att godkänna Avtal för finansieringen av den
allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den särskilda kollektivtrafiken samt rekommendera
kommunerna och landstinget att genom kommunfullmäktigebeslut godkänna avtalen.
För att avtalen. ska gälla och vara giltiga krävs att samtliga 15 kommunfullmäktige och
Landstings fullmäktige beslutar att godkänna båda avtalen.

Bakgrund
Kollektivtrafiken har sedan 1 juli 2014 finansierats via en 50 – 50 fördelning av kostnaderna
för trafiken. Den lösningen har skapat förvirring och missnöje och svårigheter att förutse vad
kostnaderna kommer att bli. Diskussionerna i kommunerna och landstinget tillsammans med
ledningen för AB Dalatrafik har varit besvärligt stundtals. Kollektivtrafikberedningen,
arbetsutskottet och direktionen har haft flera förslag till avtal att ta ställning till men låsningar
har hindrat en definitiv lösning. Principerna i den kostnadsfördelningsmodell som funnits har
hindrat effektiviseringsåtgärder i trafiken på grund av svårbegripliga övervältringseffekter av
kostnaderna. Det har också varit omöjligt att med trovärdighet inleda samarbetet med
trafiksystem i andra län.
Under sommaren och hösten 2016 har insikt spridits att Dalarna för sin egen skull och för den
kommande regionbildningen behöver få en tydligare och begripligare struktur på
finansieringen. Att sluta en överenskommelse om finansieringen av kollektivtrafiken är också
en generalrepetition inför skatteväxlingen under kommande vinter.
Beredning
- Teknisk service skrivelse 131.16
- Region Dalarnas förslag till Avtal om finansiering av Allmän kollektivtrafik i Dalarnas län.
- Region Dalarnas förslag till Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 4 januari 2017 § 5.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Finansieringsavtalet för den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken i Dalarna
godkänns.
___
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Sida 15

Henrik Öhrns (MP) motion och
Heidi Sjungargårds och Linus Franssons
medborgarförslag om fler laddningsstationer för
elfordon i Avesta kommun

Dnr KK 2016-00246 913
Henrik Öhrn (MP) och Heidi Sjungargård och Linus Fransson har lämnat in en gemensam
motion/medborgarförslag och anför följande:
Det är dags för Avesta kommun att hänga med i fordonsutvecklingen. Vi ska ha en modern
infrastruktur!
I visionen för kommunfullmäktiges fattade mål inom perspektivet ”hållbar
utveckling/klimatneutralt” står det bland annat skrivet att ”transport och energilösningarna
inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva” samt att ”vi ska skapa förutsättningar
till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt
miljöarbete”.
I Avesta kommun ligger vi efter ett flertal andra kommuner i Dalarna när det kommer till
antalet installerade laddningsstationer för elfordon. Dels storkommuner som Falun och
Borlänge, där man också påbörjat inrättandet av laddningsstationer på kommunernas
landsbygd. Men vi har även färre laddningsstationer än mindre kommuner såsom MalungSälen, Leksand och Rättvik. Dalarna i sig har förhållandevis få laddningsstationer om man ser
till övriga Sverige. Inrättande av fler ”laddstolpar” skulle skapa bättre förutsättningar dels för
nuvarande elbilsägare och dels för potentiella nya elbilsägare, samt för kommuninvånare och
för genomresande. Med fler laddstolpar kan vi vara med och bidra till att människor enklare
kan göra klimatsmarta transportval.
Motionären/medborgarförslagsställarna anser därför att det ligger helt i linje med kommunens
klimat- och hållbarhetsmål att inrätta fler laddningsstationer för elbilar och andra elfordon,
detta är ett område som borde ligga i framkant med.
Fler laddningsstationer leda till ett flertal positiva effekter.
Genom att inrätta fler laddningsstationer främjar elbilsägandet både privat, för företag och
organisationer samt för kommunens egna verksamheter. Det bidrar till att elbilsmarknaden
blir mer attraktiv för alla. Fler elbilar i kommunen bidrar i sin tur till minskade utsläpp av
växthusgaser. Detta är också något som ligger i linje med den nationella visionen om att ställa
om till fordon som drivs med 100 % förnybara bränslen senast år 2030.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Teknisk service

ProSale Signing referensnummer: 367135

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 16

2017-01-23

Kommunstyrelsen

§ 6 (forts)
Fler laddstolpar skulle också skapa bättre förutsättningar för Avesta kommun att investera i
fler elbilar till sin fordonsflotta, vilket möjliggör minskade utsläpp för de kommunala
verksamheter som frekvent använder sig av bilar, som i sin tur bidrar till att vi kan bättre kan
uppfylla våra miljömål om att ta ytterligare ett steg i miljöarbetet med hållbara och
energieffektiva transportlösningar.
Fler laddningsstationer skulle främja handel och turism i vår kommun. Genom strategiska
placeringar vid exempelvis handelsområdet vid Dalahästen, området kring
Sportparken/badhuset, Verket, m.fl. skulle detta göra våra handels- och turistmål mer
attraktiva. Då det finns olika behov i olika sammanhang gällande hur snabbt man behöver
kunna ladda upp sitt elfordon finns också olika typer av laddningsstationer, man bör därför
utreda vilka typer av stationer som är lämpliga att placera på olika ställen.
För att sådan satsning ska gynna hela kommunen bör laddningsstationerna också placeras i
olika delar av kommunen. Enligt den modell man använt sig av i Falun, där man inrättat
laddningsstationer även i kommunens ytterdelar har detta gynnat dels privatpersoner men
även kommunens egen verksamhet samt bidragit till minskade utsläpp.
I de fall där kommunen inte själv äger marken bör man utreda om man med markägaren kan
sluta avtal om att placera kommunens laddningsstationer på marken. Det finns olika modeller
för avgifter på dessa parkeringar, från att det är gratis till vinstdrivande verksamhet, eller att
man betalar självkostnadspris (för el och underhåll), vilken form som ska användas bör också
utredas. Även ägandeformen kan variera, antingen kan de inrättas i kommunal regi, via privata
aktörer eller en kombination av dessa. Kommunen bör därför också utreda vilken modell som
är lämpligast för Avesta kommun.
Motionärens och medborgarförslagsställarnas förslag:
- Minst tio nya laddningsstationer ska upprättas senast 2018.
- Tillsätta en utredning gällande bedömning av optimal placering, avgiftsmodell samt
ägandeform utifrån behov, strategi och de gällande mål som kommunfullmäktige fattat
beslut om (”Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt)”.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera
motionen/medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera
motionen/medborgarförslaget till teknisk service för yttrande.
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Teknisk service yttrande:
Genomfört.
Avesta kommun har anordnat laddningsstationer för elfordon på följande platser.
- Stationsplanen i Krylbo, två uttag, 2013-02-01.
- Centrumparkeringen i Avesta, två uttag, 2014-08-29.
Planerat/pågår.
Marknaden för elbilar har enats om gemensamma regler för utformning av elanslutningar för
laddfordon. Detta medför att ovan beskrivna laddstationer är omoderna och inom kort inte
tillåtna att användas.
Anskaffande av godkända laddstationer har påbörjats och i samband med utbytet till
godkända laddstationer kompletteras Avesta centrum med två ladduttag, samt att
Skogsbo (centrum), Fors, Horndal och långtidsparkeringen Vintervägen Krylbo förses med
två ladduttag vardera.
Vid genomförd utbyggnad finns 14 stycken ladduttag för elfordon i kommunal regi inom
kommunen.
De tidigare, numera förbjudna laddstationerna för bilar, avses att flyttas, till lämpliga platser
för el cyklar (Krylbojärnvägsstation och Markustorget), där de, för det ändamålet, är godkända
att användas. Detta medför en serviceförbättring för de cyklande.
Tekniska utskottet beslutade att uppdra åt teknisk service att tillsätta en utredning gällande
bedömning av optimal placering, avgiftsmodell samt ägandeform utifrån behov, strategi och
de gällande mål som kommunfullmäktige fattat beslut om. (Kommunfullmäktiges mål i
perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt).
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Beredning
- Henrik Öhrns (MP) motion och Heidi Sjungargårds och Linus Franssons
medborgarförslag 4 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 144.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 104.
- Teknisk service skrivelse nr 135.16.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 4 januari 2017 § 6.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet efterfrågas tidplan för teknisk service
utredningsuppdrag. Ordföranden meddelar att uppdraget ska redovisas under april 2017.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen/medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.
- Teknisk service utredning ska vara klar april 2017.
___
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Kristina Nords medborgarförslag om
förbättringar av lekparken vid Metropoolen

Dnr KK16/0102 912
Kristina Nord har lämnat ett medborgarförslag om förbättringar av lekparken vid
Metropoolen och anför följande:
Medborgarförslagsställaren går ofta hit med sin dotter men tyvärr finns inga uteleksaker för
små barn förutom barngungorna.
Rutschkanan som är där är väldigt brant och hon har sett och hört många barn som har ramlat
baklänges i trappen. Många små barn vill åka men vågar inte. Därför tycker hon att det borde
bli en förbättring med ett så kallat lekhus med inbyggd rutschkana som har riktig trapp samt
att barnen kan leka i och under det lilla huset.
Det stimulerar små och stora barn att våga ta initiativ och övervinna vissa rädslor.
Det skulle också behövas någon gungleksak som är förankrad med s k fjäder i marken. De
orangea snurrleksakerna som finns idag är inte småbarnsvänliga. Vad de fyller för funktion
egentligen förstår medborgarförslagsställaren inte förutom att bli yr och illamående.
Det vore även bra att göra en riktig sandlåda på plats fast hela lekparken är i grov sand så är
det svårt att leka och bygga sandkakor och sandslott och då blir grävda gropar på rätt ställe
också. Samt barnen har en bestämd plats att sitta och leka med sanden på.
Sedan skulle det behövas en riktig papperskorg och gärna flera fasta bänkar eftersom det idag
bara finns ett bord med fasta bänkar nere vid lekparken. Gärna en lägre variant som gör det
lättare för mindre barn att kunna äta medhavd matsäck utan att halka av bänken som många
gör idag.
Att sitta uppe vid Metropoolen är inget bra alternativ.
Till sist tycker medborgarförslagsställaren att det vore bra med en grillplats vid lekparken.
Det hade varit fantastiskt om det hade funnits nu i vintras då många åkte pulka och snowracer
på kullen.
Att gå till Avesta vallen är inget alternativ för att grilla.
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Medborgarförslagsställaren och hennes dotter tycker verkligen om lekparken men den skulle
bli ännu bättre för fler att kunna vara delaktiga på lika villkor stor som liten om man gjorde
dessa förbättringar.
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 maj 2016 att remittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen och till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande.
Teknisk service yttrande
Teknisk service anser att det är ett trevligt förslag och att det skulle öka lekvärdet vid
Metropoolen med en del förändringar i lekparken.
Teknisk Service har tillsammans med Gamla Byn AB tittat på förslaget och tagit beslut om att
följande förändringar och åtgärder skall utföras vid lekplatsen:
– Sandlåda byggs på lämplig plats.
– Fjäderlek monteras.
– Papperskorgar placeras ut i anslutning till lekplatsen.
– Ett lågt bänkbord som är lämpligt för mindre barn placeras i lekplatsens närhet.
– En lättillgänglig lekställning monteras upp vid lekplatsen.
Utredarens förslag:
- Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående skrivelse.
- Medborgarförslaget tillstyrks.
Tekniska utskottets förslag:
- Medborgarslaget tillstyrks och är besvarat med teknisk service yttrande.
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Bildningsstyrelsens yttrande
Fritidschef Georgios Nielsen en är överens med föreslagställaren om att lekplatsen som
etablerades i området i samband med byggandet av nya badhuset, riktar sig till lite äldre barn.
Under senare delen av året har lekplatsen utvecklats och idag inrymmer lekparken ett lekhus
med rutschkana och en sandlåda likt det som föreslås i medborgarförslaget. Gällande
sittplatser så finns det idag möjlighet att sitta vid de bord som står på Metropoolens terrass där
finns även ett antal papperskorgar och en mindre grill att låna.
Fritidschefen ställer sig positiv till att titta på ytterligare förbättringar och tror att framförallt
fler sittplatser och möjlighet till att grilla i direkt anslutning till lekparken och pulkabacken
skulle ge ett lyft till hela området.
Fritidschefens förslag:
- Bildningsstyrelsen antar fritidschefens yttrande som sitt eget.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Bildningsstyrelsen antar fritidschefens yttrande som sitt eget.
Beredning
- Kristina Nords medborgarförslag 29 mars 2016.
- Kommunfullmäktige 26 april 2016 § 65.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016 § 59.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 augusti 201 § 34 inkl tjänsteutlåtande.
- Bildningsstyrelsen 9 november 2016 § 138 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 9.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat med yttrande från bildningsstyrelsen och tekniska utskottet.
___
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Margareta Sandbergs medborgarförslag om
småstugor för äldre vid Lönngränd i Krylbo
samt att Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans
och Vintervägens fastigheter i Krylbo

Dnr KK 2016-00160 912
Margareta Sandberg har lämnat ett medborgarförslag om småstugor för äldre vid Lönngränd i
Krylbo samt att Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans och Vintervägens fastigheter i Krylbo
och anför följande:
Det skulle vara bra att kommunen byggde små stugor på tomten vid Lönngränd i Krylbo,
samma stugor som vid Balders i Avesta. Perfekt för personer som är över 60 och 70 år.
Stugorna i Avesta är bättre planerade än de som finns i Krylbo. Altanen skulle vara ut mot
Vintervägen. Flyta ihop med Brinkbacken.
Margareta Sandberg föreslår också att eftersom Gamla Byn AB planerar hus på Annexgatan,
så skulle Gamla Byn AB köpa upp Fridhemsgatan och Vintervägens fastigheter + stugorna.
Det skulle då bli Krylbos bästa kvarter eftersom Krylbo östra är finast i Krylbo
Margareta Sandbergs förslag:
- Småstugor för äldre byggs vid Lönngränd i Krylbo.
- Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans och Vintervägens fastigheter i Krylbo.
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 augusti 2016 att remittera medborgarförslaget
till Gamla Byn AB och till omsorgsstyreslen för yttrande.
Gamla Byn AB:s yttrande
VD Jan Näslund anför följande:
Bolaget har bra dialog med omsorgsförvaltningen om vad som bör byggas framöver i Avesta
kommun, det som ligger närmast är ett äldreboende på Balders hage samt ett stödboende på
Fridhem 10 i Krylbo. Framtida planering sker i samverkan med omsorgsförvaltningen och
deras behov. Det finns även ett program antaget för Krylbo där man nämner att på
fastigheten vid Lönngränd förordas att det byggs småskalig, varierande flerbostadsbebyggelse.
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Dialogen om förvärv av fastigheter från Nya Byn i Krylbo AB har redan getts till
kommunstyrelsens ordförande enligt deras beslut den 7 mars 2016 (§ 41).
Styrelsen för Gamla Byn AB beslut:
- godkänna informationen.
- svara på remissen enligt ovan.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Utredare Bosse Eriksson anför följandet:
Enligt tillgänglighetsutredningen och Äldreutredningen, som antogs av kommunfullmäktige i
juni 2015 ska styrelsen satsa på trygghetsboenden och särskilda boenden. Den typ av enskilda
boenden som förslagsställaren förespråkar ligger utanför omsorgstyrelsens ansvarsområde.
Ur äldres synpunkt kan naturligtvis den här typen av marknära boende med en liten täppa till,
som medborgarförslaget innehåller, vara bra för attraktiviteten och tillgängligheten. Även i
bostadsförsörjningsprogrammet nämns mindre villor som en möjlig typ av bostäder. Och
finns det en efterfrågan bör det vara intressant både för Gamla Byn AB och för privata
bostadsbolag att bygga sådana.
När det gäller Gamla Byns eventuella inköp av fastigheter berör det enbart bolaget Gamla Byn
AB och omsorgsstyrelsen har inga synpunkter i denna fråga.
Utredarens förslag:
- Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till skrivningen ovan.
Omsorgsstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till skrivningen ovan.
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Beredning
- Margareta Sandbergs medborgarförslag 30 april 2016.
- Kommunfullmäktige 23 maj 2016 § 89.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 2016.
- Gamla Byn AB 20 september 2016 § 58 inkl tjänsteutlåtande.
- Omsorgsstyrelsen 13 december 2016 § 179 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 10.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat med yttranden från Gamla Byn AB och omsorgsstyrelsen.
___
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Anneli Karlssons (KL) motion om
motverkande av näthat och mobbing

Dnr KK16/0038 913
Anneli Karlsson (KL) anför följande i motionen:
Det finns ett stort mörkertal angående vad ungdomar utsätts för på nätet i form av
kränkningar, hat och hot. Många drar sig för att vända sig till en vuxen för att få hjälp. Många
föräldrar kan vara ovetande om vad som sker på nätet. Sällan berättar man om vad som hänt,
och än mer sällan vidtas åtgärder som t ex polisanmälan. Den drabbade är rädd för att bli
missförstådd och orolig för att problemen ska förvärras, och kan också få råd i stil med att
”man inte ska bry sig” och att ”det kommer bli bättre”. Mobbning och utsatthet på internet är
ofta relaterad till situationen i skolan.
Kommunlistan i Avesta menar att näthat och mobbning måste tar på betydligt större allvar i
skolan, som måste ge klart besked om att kränkande beteende inte tolereras. Inom gränsen för
skolans ansvar bör kommunen erbjuda en säker och anonym stödfunktion för utsatta elever.
Funktionen kan vara nätbaserad, så att folk kan höra av sig och få professionellt stöd
(kuratorer m m) utan att behöva ta kontakt ansikte mot ansikte. Detta leder förhoppningsvis
till att de problem som förekommer bättre synliggörs och fångas upp.
Som ett led i detta föreslår motionären att kommunen undersöker möjligheten att skapa en
aktionsplan mot nätmobbing och därmed jämförbara kränkningar. Planen kan t ex innehålla
följande:
- en nätbaserad stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade
- utbildning för berörd skolpersonal i att hantera problemet med kränkningar och mobbning
på internet
- stöd och information till föräldrar i syfte att ge bättre verktyg i relation till vad som kan
hända barnen på nätet.
Anneli Karlssons (KL) förslag:
- Att kommunfullmäktige beslutar skapa en aktionsplan mot kränkningar, hat och hot mot
barn och ungdomar på Internet enligt motionens intentioner.
Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 april 2016 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och gillar tanken med en stödfunktion på internet
eftersom väldigt många ungdomar är ute på nätet. Ungdomsrådet upplever att det kan vara
svårt att få kontakt med en vuxen, ibland måste man boka tid och att problemet förminskas i
kontakt med vuxna. Det kan upplevas jobbigt med en personlig kontakt och därför vore det
bra med en nätbaserad stödfunktion. Det är många av ungdomarna som vill hjälpa andra och
då behövs det ett forum för dessa att kunna mötas på och dela erfarenheter. Ungdomsrådet
ser därför en möjlighet för ungdomar att komma i kontakt med andra ungdomar i Avesta som
är i samma situation. Ett anonymt forum skulle kunna skapas.
Ungdomsrådet anser, liksom motionsförfattaren att näthat är ett stort problem. En anledning
till att ungdomar inte går till en kurator är att vissa kuratorer berättar för personen varför den
känner som den känner. Ibland vill man bara ha en som lyssnar. Då vore det anonyma
forumet ett bra alternativ till kuratorkontakt.
Ungdomsrådets förslag:
- Medborgarförslaget är besvarat med ungdomsrådets yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Utredare Sara Norqvist anför följande:
Enligt Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning är en procent av eleverna utsatta
för nätmobbning. Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot
diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Detta är grunden till att
likabehandlingsplaner upprättas årligen inom förskolan och skolan. Alla skol- och
förskolenheter har sina separata planer som bygger på kartläggningar som utförts av
verksamheten.
Likabehandlingsplanerna redovisar verksamheternas plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Planerna tar såväl upp främjande och förbyggande arbete som vilka åtgärder som
skall vidtas vid misstanke om kränkande behandling.
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Likabehandlingsplanen beskriver även hur barn och elever medverkar i det främjande och
förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers
vårdnadshavare.
Kränkningar på nätet ligger redan på skolans ansvar och ingår i skolornas
likabehandlingsplaner. Rektorerna är av uppfattningen att kuratorer och trygghetsgrupper på
skolorna ständigt arbetar med kränkningsärenden på nätet. Bildningsstyrelsen ställer sig därför
tveksam till att inrätta en kommunal aktionsplan och en webbaserad stödfunktion då dessa
frågor bäst hanteras inom skolan/förskolan genom en närvarande profession.
Erfarenhetsmässigt blir arbetet effektivare om aktionsplaner utformas lokalt på varje
skola/förskola vilket idag sker genom arbetet med likabehandlingsplanerna. Möjligen kan den
nätbaserade stödfunktionen locka någon att berätta något vederbörande annars inte hade
berättat. Dock anser bildningsstyrelsen att verksamheterna hellre bör arbeta för att alla barn
och elever känner att det finns personal på skolan som man kan anförtro sig till personligen.
BRIS erbjuder just en sådan anonym kuratorkontakt på sin hemsida som motionsställaren
förordar. Det bör även tas i beaktande om en sådan funktion kan locka till missbruk som blir
resurskrävande.
På högstadieskolorna har utbildning om kränkande behandling på nätet genomförts. Den 10
november 2016 kommer också skolledarkonferensen behandla rutiner för kränkande
behandling, hur och vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om kränkande behandling,
vilket även inbegriper kränkningar som skett på nätet. Detta är årligt återkommande på
skolledarkonferenser.
Utredarens förslag:
- Att bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet.
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Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 9 februari 2016.
- Kommunfullmäktige 21 mars 2016 § 32.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2016 § 44.
- Ungdomsrådets skrivelse 28 september 2016.
- Bildningsstyrelsen 9 november 2016 § 139.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 11.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Anneli Karlsson (KL) att motionen
tillstyrkes.
Mikael Westberg (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad med
hänvisning till bildningsstyrelsens och ungdomsrådets yttranden.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med hänvisning till bildningsstyrelsens och ungdomsrådets
yttranden.
___
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Lis Linnbergs (L) motion om Attefallsby

Dnr KK16/0153 913
Lis Linnberg (L) anför följande i motionen:
För att skapa möjligheter för unga att flytta hemifrån i en kommun som har bostadsbrist så
behöver man se över möjligheten att skapa en Attefallsby.
Attefallshus omfattar 25kvm med möjlighet till 10kvm loft.
Bostäderna ska inte ses som permanentbostäder utan mer ett boende i väntan på att
bostadsbyggandet kommer igång.
Att bygga Attefallshus för unga gör att man kan skapa förutsättningar för unga att stå på egna
ben då hyran kan vara relativt låg i och med den låga byggnadskostnaden.
Östersunds kommun har tagit fram en ca kostnadsbild för att bygga en Attefallssby där man
kalkylerat med ca 600.000 kr/hus och man bygger nu en del av det projekterade antalet 100st.
Husen inrymmer toalett med dusch, allrum, sovloft och kök. Det finns ett stort utbud av
Attefallshus med olika planlösningar. Bilden nedan är modellen Bure från Baseco fritid
http://www.basecofritid.se/sortiment/attefallshus/stugor/bure-stuga-med-loft/
Attefallshusen kan byggas på det viset så att man kan vid behov sälja av husen för avflyttning.
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Lis Linnbergs (L) förslag:
- Avesta kommun ska inventera lämplig bostadsmark och anslutningar till va/el/fiber för
bygge av Attefallshus.
- Avesta kommun ska vid Gamla Byns bolagsstämma lämna ett uppdrag till bolaget sätta
igång en första projektomgång.
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 maj 2016 att remittera motionen till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och till Gamla Byn AB för yttrande.
Gamla Byn AB:s yttrande
VD Jan Näslund anför följande:
Det är endast fastighetsägaren som äger ett en- eller tvåfamiljshus som kan bygga
”Attefallshus” som komplement på deras fastighet med dessa förenklade regler.
Om Gamla Byn AB ska bygga ”Attefallshus” faller byggnationen under de nu gällande
reglerna för att bygga bostadshus. Det vill säga inga förenklade regler för att bygga dessa hus
Styrelsen för Gamla Byn AB beslut:
- godkänna informationen.
- ställa sig bakom skrivelsen.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttrande
Samhällsbyggnadschefen Arne Hjorth anför följande:
I plan- och bygglag (2010:900), 9 kap § 4a, regleras möjligheten att bygglovsbefriat s k
”Attefallshus”. Här fastslås att bestämmelserna är tillämpliga på enstaka byggnader belägna på
fastigheter som redan bebyggts med ett en- eller tvåfamiljshus. Lagstiftningen är alltså inte
tillämpbar på gruppbebyggelse av det slag som motionären skisserar.
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Det finns naturligtvis möjlighet att uppföra gruppbebyggelse av små bostadshus, men den är
då normalt bygglovpliktig, skall överensstämma med gällande detaljplan och bedömas på
samma sätt som annan bostadsproduktion.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut:
- nämnden antar samhällsbyggnadschef tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande.
Beredning
- Lis Linnbergs (L) motion 25 april 2016.
- Kommunfullmäktige 26 april 2016 § 70.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016 § 63.
- Gamla Byn AB 23 augusti § 48 inkl tjänsteutlåtande
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 16 november 2016 § 113.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 12.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Lis Linnberg (L), Johan Thomasson (M),
Gunilla Berglund (C) och Curt-Åke Larsson (KD) att motionen tillstyrks.
Susanne Berger (S) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att motionen avslås med hänvisning
till yttranden från Gamla Byn AB och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås med hänvisning till yttranden från Gamla Byn AB och VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Reservationer
Lis Linnberg (L), Johan Thomasson (M), Curt-Åke Larsson (KD) och Gunilla Berglund (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Gunilla Berglunds (C) motion om
ökad kvalitet och minskat resande vid
vårdplanering

Dnr KK 2016-00201 913
Gunilla Berglund (C) anför följande i motionen:
Många patienter som ligger inne på sjukhus har fortsatt stora behov av vård även efter sin
hemkomst (medicinskt färdigbehandlad) och behöver stöd från kommunen. I dessa fall ska
man när patienten är utskrivningsklar och ska åka hem från sjukhuset genomföra en
vårdplanering mellan landstinget och kommunen. Vid den samordnade vårdplaneringen deltar
patient, sjuksköterska och biståndsbedömare från kommunen m fl.
Ett sätt att ytterligare öka kvalitén, patientsäkerheten och tillgängligheten för personal,
anhöriga och andra företrädare som t ex är God man är att genomföra vårdplaneringen med
hjälp av videokonferens. Det ger flera fördelar som ökad trygghet för patienten, färre resor,
mindre tidsåtgång och minskad miljöpåverkan. Vår grannkommun Hedemora har påbörjat
detta arbetssätt redan.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun utvecklar sitt arbetssätt genom att använda videolänk/videokonferens för
vårdplaneringen i samband med hemtagningen av medicinskt färdigbehandlade och
utskrivningsklara patienter enligt ovanstående.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 augusti 2016 § 80 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Utredare Bosse Eriksson anför följande:
Motionären tar upp ett angeläget frågeområde som också är helt i linje med förvaltningens
mening. Stora möjligheter finns att nyttja den nya tekniken för att undvika dels tidsspill och
dels negativ miljöpåvekan på grund av att resor oftast sker med fossila drivmedel och
åstadkommer omfattande slitage både på bilar och vägnät.
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Förvaltningen jobbar aktivt på att få fler vårdplaneringar via videokonferens. Tyvärr kan vi
inte som ensamma aktörer genomföra det här. För närvarande klarar inte landstinget av att
vara med på vårdplaneringar via videokonferens, undantaget inom psykiatriområdet där det
fungerar bra. Därför är det utmärkta förslaget inte genomförbart.
Utredarens förslag:
- Motionen anses besvarat med hänvisning till skrivningen ovan.
Omsorgsstyrelsens förslag:
- Motionen anses besvarad med hänvisning till skrivningen ovan.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 20 juni 2016.
- Kommunfullmäktige 20 juni 2016 § 112.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 2016 § 80.
- Omsorgsstyrelsen 13 december 2016 § 180 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 13.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen
tillstyrks.
Susanne Berger (S) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att motionen är besvarad enligt
omsorgsstyrelsens förslag.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med omsorgsstyrelsen yttrande.
___
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Nya taxor inom vård och omsorg 2017

Dnr KK 2016-00334 706
Enhetschef Birgitta Pettersson, omsorgsförvaltningen, föreslår i skrivelse 21 oktober 2016 nya
taxor inom vård och omsorg.
Delegerad sjukvård
År 2013 övertog kommunen ansvar för hemsjukvården i länet. Avesta kommun har avgift för
hemsjukvårdsbesök men inte för tid med uppgifter som utgörs av delegerad sjukvård.
Övriga dalakommuner har avgift för delegerad sjukvård enligt nedan:
Kommun
Borlänge *
Falun **
Gagnef *
Hedemora *
Leksand *
Ludvika *
Malung/Sälen*
Mora *
Orsa *
Rättvik *
Smedjebacken*
Säter *
Vansbro *
Älvdalen **
Fagersta *
Norberg **

Avgift
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
175:-/besök

Maxavgift
450:-/mån
1 991:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
1 772:-/mån

75:-/besök

316:-/mån
300:-/mån

* Om brukaren har del sjukvård och hemtjänst är det ordinarie hemtjänsttaxa som gäller
** Ingår i maxtaxan
I Avesta kommun har ca 100 brukare delegerad sjukvård var av;
5 st brukare som inte har några övriga insatser
3 st brukare ligger i nivå 1
3 st brukare ligger i nivå 2
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Om sjuksköterskan kommer på hembesök blir brukarna debiterade avgift. Men om
hemtjänstpersonal kommer på hembesök och utför delegerad sjukvård är det gratis.
Detta är inte likställighet enligt kommunallagen.
Exempel på personer som skulle få avgift i kommunen:
Födelseår

Betaln.
förmåga

Inkomstförfrågan lämnad

Övriga
tjänster

1926

1 841:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster*

1930

1 465:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Larm+nivå 1

1939

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

1952

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

1927

Nollad

Lämnat inkomstförfrågan

Nivå 1+larm

1937

Nollad

Lämnat inkomstförfrågan

Nivå 2+larm+matd

1942

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

1943

745:-

Lämnat inkomstförfrågan

Nivå 1

1946

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Hemsjukvård

1948

Nivå 2

Ej lämnat inkomstförfrågan

Nivå 2+matd

1965

Nivå 2

Ej lämnat inkomstförfrågan

Larm +nivå 2

1971

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

* haft hembesök av sjuksköterska
Installation av trygghetslarm inklusive avinstallation
Avgiften för trygghetslarm är i dagsläget 252 kr/månad, vilket utgör hyra för själva larmet.
Avgiften ingår i maxtaxan. Det finns också trygghetslarm som servicetjänst enligt 67+ då
gäller inte maxtaxan överhuvudtaget.
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Varje nytt larm måste programmeras innan det tas i bruk första gången. Kunduppgifter ska
föras in i ett dataregister. I hemtjänstgruppen sker utplaceringen/återtaget till/från brukaren.
Nyckelkvittens ska upprättas och nyckel förvaras i låst skåp. Vid återlämnande ska larmet
rengöras och avregistreras.
Den administrativa tiden uppskattas till en (1) timme per larm. Under de senaste 12
månaderna har mellan 15 – 20 larm/månad installerats.
Förslag att ta en (1) timme för installation (inkluderar även avinstallation) av trygghetslarm, för
närvarande 274 kr. Kostnaden ska ligga utanför maxtaxan.
Exempel på andra kommuner som har avgift för installation av trygghetslarm:
Kommun
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung/Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen
Fagersta
Norberg
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Avgift
225:Ingen avg.
355:315:1000:Ingen avg.
Ingen avg.
500:Ingen avg.
600:Ingen avg.
Ingen avg.
Ingen avg.
1200:282:Ingen avg.

Ingår i Maxtaxan
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja
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Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige:
- Delegerad sjukvård debiteras lika som övriga hemtjänstinsatser och ingår i maxtaxan.
- Installation, inklusive avinstallation, av trygghetslarm debiteras som en (1) hemtjänsttimme
per larm och att kostnaden ska ligga utanför maxtaxan.
- Ovanstående taxor gäller från 2017-03-01.
Omsorgsstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
- Delegerad sjukvård debiteras lika som övriga hemtjänstinsatser och ingår i maxtaxan samt
att taxan gäller från 2017-03-01.
Beredning
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 oktober 2016.
- Omsorgsstyrelsen 15 november 2016 § 174.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 14.
Förslag till kommunfullmäktige
- Delegerad sjukvård debiteras lika som övriga hemtjänstinsatser och ingår i maxtaxan samt
att taxan gäller från 2017-03-01.
___
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Verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten 2017

Dnr KK 2016-00355 349
Avesta Vatten och Avfall AB överlämnar ärende om verksamhetsområde för vatten, spill och
dagvatten 2017.
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområden för
allmänna vattentjänster. Verksamhetsområden upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten och
dagvatten. Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i Avesta föreslås av vahuvudmannen, och fastställs av kommunfullmäktige.
Senast en revidering av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten gjordes var 2015. Avesta
Vatten har för avsikt att revidera verksamhetsområdena årligen. Under denna period har vahuvudmannen ordnat va-tjänster för ett antal fastigheter som nu tas in i verksamhetsområde för
respektive tjänst. Utöver dessa som redan är anslutna, planeras att införliva ett antal outbyggda
fastigheter i verksamhetsområdet.
Ekonomiska konsekvenser
Fastigheter som ingår i verksamhetsområdet blir medlemmar av va- kollektivet och står därmed
för sina kostnader enligt gällande va-taxa.
Bakgrund
Genom att fastställa verksamhetsområdet blir det offentligrättsliga regelsystemet enligt lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) gällande för va-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom
verksamhetsområdet har både va-huvudmannen och fastighetsägare rättigheter och skyldigheter
enligt vattentjänstlagen.
För va-huvudmannen gäller bl a skyldigheten att tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och
dagvatten, samt rättigheten att ta ut avgifter (va-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom
verksamhetsområdet bl a rättighet att använda sig av tjänsterna inom området och är därmed
också skyldiga att betala va-taxa och följa allmänna bestämmelser (ABVA) som beslutas av
kommunfullmäktige.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

ProSale Signing referensnummer: 367135

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 39

2017-01-23

Kommunstyrelsen

§ 13 (forts)
Avesta Vatten och Avfall AB beslut:
- Att med hänvisning till ovan anförda tillstyrka en revidering av verksamhetsområde för
Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten, spillvatten och dagvatten enligt
Bilaga Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 2017 i Avesta Kommun.
- Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och fastställande i
kommunfullmäktige i Avesta.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse 25 november 2016.
- Nya fastigheter i verksamhetsområde 2017, bilaga 1.
- Avesta Vatten och Avfall AB 7 december 2016 § 35.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 15.
Förslag till kommunfullmäktige
- Verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten, spillvatten och
dagvatten 2017 fastställs.
___
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Fyllnadsval efter Anita Tärneborg (S)

Dnr KK 2016-00290 102
Anita Tärneborg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och dess
utskott från och med 1 januari 2017, med anledning av pensionärsliv och behov av mer
ledighet.
Fyllnadsval behöver därför förrättas efter Anita Tärneborg (S) som ersättare i plan- och
näringslivsutskottet, personalutskottet och i tekniska utskottet.
Nomineringar saknades vid kommunstyrelsens möte i november 2016.
Beredning
- Anita Tärneborgs (S) avsägelse 27 september 2016.
- Kommunstyrelsen 29 november 2016 § 164.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet behandlas på kommunstyrelsens nästa möte.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sekretariatet

ProSale Signing referensnummer: 367135

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 41

2017-01-23

Kommunstyrelsen

§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Personalutskottets beslut 2 januari 2017 § 1-7.
- Tekniska utskottets beslut 4 januari 2017 § 1-4 och § 7.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 9 januari 2017 § 1-6.
- Arbetsutskottets beslut 9 januari 2017 § 1-5 och 7.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
1. Dnr KK 2016-00097 002
Kommundirektörens delegationsbeslut F 07/16 ang revidering av beslutsattestanter för
kommunstyrelsens förvaltning fr o m 2016-12-15.
1. Dnr KK 2017-00002 002
Kommundirektörens delegationsbeslut F 01/17 ang revidering av beslutsattestanter för
kommunstyrelsens förvaltning fr o m 2017-02-01.
2. Dnr KK 2016-00088 002
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut i brådskande ärende K 02/16 ang yttrande
till Naturvårdsverket om prövning enligt 7 kap 29 § miljöbalken om bekämpning av
översvämningsmygg under 2017, genom spridning av bekämpningsmedlet VectaBac G i
Nedre Dalälvsområdet.
3. Dnr KK 2016-00162 002
Risk- och säkerhetssamordnaren delegationsbeslut i ansökningar om tillstånd till
kameraövervakning:
- RS 02/16: Länsstyrelsen i Stockholms län; ansökan från Norsecraft geosurvey AB i
Sollentuna.
- RS 03/16: Länsstyrelsen i Kronobergs län; ansökan från Positionsbolaget AB i Åseda.
- RS 04/16: Länsstyrelsen i Stockholms län; HSB Ek förening i Stockholm.
- RS 05/16: Länsstyrelsen i Uppsala län; GrimmDrone AB i Österbybruk.
- RS 06/16: Länsstyrelsen i Norrbottens län; DRiley AB i Stockholm.
- RS 01/17: Länsstyrelsen i Uppsala län: Derry Philips i Uppsala.
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4. Dnr KK 2016-00370 002 (Dnr KK 2016-00187 133)
Fritidschefens delegationsbeslut ang ansökan om extra styrt stöd till föreningar med
föreningsägda elljusspår. (Ks 161114 § 137)
FC 01/16: Dalahästens Skidcenter.
FC 02/16: Horndals IF.
FC 03/16: Rembo IK.
FC 04/16: Näs IF.
FC 05/16: Brovallens IF.
Delegationsbesluten bilägges protokollet.
___
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Delgivningar

www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid
sammanträdet.
1. Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2016.
www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/kommande sammanträden samt
i pärm vid sammanträdet.
1. Dnr KK 2016-00008 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 16 november 2016.
2. Dnr KK 2016-00008 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 1 december 2016.
3. Dnr KK 2016-00008 000
Anteckningar från koncernledningsgruppens möte 15 december 2016.
4. Anteckningar från ungdomsrådets möte 24 oktober 2016.
5. Anteckningar från ungdomsrådets möte 22 november 2016.
6. Anteckningar från pensionärsrådets möte 11 november 2016.
7. Anteckningar från stadsmiljörådets möte 6 september 2016.
8. Anteckningar från stadsmiljörådets möte 7 november 2016.
9. Dnr KK 2016-00051 005
Anteckningar från IT-gruppens möte 14 december 2016.
10. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 16 juni 2016.
11. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 14 september 2016.
12. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 12 oktober 2016.
13. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 7 december 2016.
14. Avesta Industristad AB:s protokoll 6 december 2016.
15. Gamla Byn AB:s protokoll 6 december 2016.
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16. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 14 december 2016.
17. Södra Dalarnas Samordningsförbunds protokoll 25 november 2016.
18. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll 3 november 2016.
19. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll 8 december 2016.
20. Dalabanans Intressenters protokoll 2 december 2016.
21. Region Dalarnas protokoll 15 juni 2016.
22. Region Dalarnas protokoll 21 september 2016.
23. Region Dalarnas protokoll 26 oktober 2016 (budgetsammanträde).
24. Region Dalarnas protokoll 26 oktober 2016.
25. Region Dalarnas protokoll 23 november 2016.
26. Region Dalarnas protokoll 7 december 2016.
27. Västmanland-Dalarna Lönenämnds protokoll 25 november 2016.
28. Dnr KK 2016-00347 447
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings yttrande över Naturvårdsverkets remiss av
ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2017, genom spridning av
bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet.
29. Dnr KK 2016-00344 114
Förlängning av nuvarande medborglöfte i Avesta kommun mellan Polisen och Avesta
kommun.
30. Dnr KK 2016-00354 041
Protokollsutdrag 25 november 2016 § 20 ang Västmanland-Dalarna Lönenämnds
budgetuppföljning 2016-01-01 – 2016-10-31.
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31. Dnr KK 2015-00076 736
Region Dalarnas skrivelse om reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för
färdtjänst och riksfärdtjänst.
32. Region Dalarnas direktions sammanträdesplan 2017.
33. Dnr KK 2016-00344 049
Skogsbo SK:s ansökan om bidrag till Nicklas Lidström Cup 2017 samt kommunstyrelsens
ordförandes beslut om bidrag med 25 000 kronor.
34. Dnr KK 2016-00360 447
Nedre Dalälvens preliminära avrapportering egenkontroll icke målorganismer, målorganismer
samt vattenkemi och miljövariabler i områden med och utan Bti-baserad bekämpning av
stickmygglarver 2016.
35. Dnr KK 2016-00367 014
Falun Borlänge-Regionen AB slutgiltiga rapport ”Regionalekonomisk analys av en förbättrad
tillgänglighet på Dalabanan”.
36. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners nyhetsbrev.
Gunilla Berglund (C) ger kort information om nyhetsbrevet.
37. Dnr KK 2016-00368 133
Migrationsverkets skrivelse ”Inför att Migrationsverket tar över ansvaret för
kommunanvisningar 2017”.
38. Dnr KK 2016-00219 168
Länsstyrelsen Dalarnas läns anteckningar 21 december 2016 efter uppföljning enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
39. Socialdepartementets skrivelse ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en
jämställd framtid”.
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Pärm
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2016:55
2016:56
2016:59
2016:60
2016:61
2016:62
2016:63
2016:64
2016:65
2016:66
2016:67
2016:68
2016:69
2016:70
2016:71
2016:72

Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision samt
Brandmännens Riksförbund.
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m m för år 2017.
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2017.
Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse
enligt LSS för år 2017.
Vårdprisindex (VPI).
Preliminärt omsorgsprisindex (OPI).
Redovisningsfrågor 2016 och 2017.
Budgetförutsättningar för åren 2016-2010.
Skydd för s k visselblåsare.
Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning.
Ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya bestämmelser från den
1 januari 2017.
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m- HÖK
– med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.
Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.
Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering.
Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren
2016 och 2017

2. Trafikverkets inbjudan till nationell dialog om Nationell plan för transportsystemet 20182029.
___
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