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Information

Investering – Ledningslokaler
Risk- och säkerhetssamordnare Max Rupla lämnar information om ärendet. Se ks § 118.

Planerat ESF-projektet ”Vilka är vi? För ett inkluderande och hållbart arbetsliv”
Integrationsstrateg Birgitta Hägg lämnar information om huvudmål, aktivitetsmål, syfte och
metod i projektet. Projektet ska underlätta för den svenska arbetsmarknaden och handlar om
kompetensutveckling för arbetsgivare och anställda.
Som bakgrund nämndes följande:
- 1004 personer är i etablering (har kommit till Avesta inom de senaste 24 månaderna).
- 7 % av befolkningen i Avesta är utrikesfödda (1,9 % för riket), enligt statistik för de senaste
3 åren.
■ Kommunstyrelsen – ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande:
- Markfrågor: Många frågor i somras om att köpa/sälja/exploatera.
- Etableringen i Horndal blir förmodligen offentlig i höst.
- Biltema söker bygglov i september för byggstart vid årsskiftet. Man räknar med 9-10
månaders byggtid.
- KappAhl invigdes i Gallerian v 36.
- Stefan Sundh planerar för en uppgradering av hotellet i Gallerian.
- Flera ministerbesök i Avesta nyligen:
- Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice
statsminister
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
- Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
- Kickoff i näringslivskonferens i Verket v 36. AB Karl Hedin, Outokumpu Stainless AB
Avesta Works och Stora Enso Fors AB går bra, men det finns ett kompetensförsörjningsbehov.
- Ungdomsarbetslösheten minskar.
- Bostadspriserna har ökat i Avesta: Genomsnittspriset 2012 var 867 000 kronor att jämföra
med 2017 där genomsnittspriset är 1 504 000 kronor.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 4

2017-09-11

Kommunstyrelsen

§ 103 (forts)
■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
- Det är kö till förskolan i centrala Avesta och Karlbo eftersom antalet förskolebarn ökar.
Ytterligare en modul till förskolan i Karlbo (beslut i bildningsstyrelsen 13/9).
- Ombyggnationen av Rågskolans idrottshall till förskola ger 34 nya platser.
- Fler dagbarnvårdare behövs.
- Antal grundskoleelever ökar.
- En förprojektering tas på bildningsstyrelsen 13/9 ang att Skogsbo skola behöver byggas ut
– klart tidigast hösten 2019.
- Ett förslag på bildningsstyrelsen 13/9 om att bygga ett uteklassrum vid By skola.
- Meritvärde för 9:orna kommer i november.
- Andelen elever med fullständig gymnasieexamen har höjts från 85 % - 90 %.
- Hög behörighet på lärarpersonalen.
- 158 personer har börjat i språkintroduktion. 48 personer har börjat i
yrkesintroduktionsutbildningar inom restaurang, handel, vård samt industri/svets. Resten
språk.
- SIVA (Skola, Integration, Vuxenlärande och Arbetsmarknad) byter namn till Utbildning
och Arbetsmarknad.
- SFI (Svenska för invandrare) – Eductus har fått förlängt till augusti 2018. 400 deltagare och
kursstart var 5:e vecka.
- I SFI ingår numera en utökad samhällsinformation.
- Stora barnkullar föds nu, ungefär lika stora som i början av 1990-talet.
- I september invigs gymnasieskolans innergård samt en fritidsgård i Krylbo.
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■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Förvaltningen jobbar med omställning av verksamheten för ensamkommande barn och
ungdomar med anledning av de nya ersättningsreglerna. Det kommer att bli förändringar
både när det gäller personal och lokaler.
- 77 ensamkommande barn finns just nu i Avesta.
- 91 dagars kö till vård- och omsorgsboende.
- Region Dalarna kommer att lämna ett förslag om en gemensam tillnyktringsenhet i
Dalarna. Alla kommuner ska sedan ta egna beslut om detta.
- 2 nya personliga assistansärenden har gett ökade kostnader.
- Projekt: ”Förtroendemodell inom hemtjänsten” genomförs bland hemtjänstpersonalen i
Horndal. En följeforskare upphandlas som ska följa projektet och utvärdera. En styrgrupp
följer projektet.
■ Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd – ordförande Blerta Krenzi (S) lämnar
information om följande:
- Nämndplanering för 2017 har genomförts.
- Nämnden redovisar ett överskott på 627 tkr för juli månad. För Avestas del är det – 455
tkr. Detta kommer dock att jämnas ut i augusti.
- Förvaltningens lokaler i Månsbo behöver byggas ut.
- Personalbehov finns. Stor personalomsättning.
- Miljöchefstjänsten är inte tillsatt ännu, rekrytering pågår och man hoppas på att få en ny
chef till 1/1 2018.
- Plan- & byggchef/Stadsarkitekt Pål Anders Stensson har sagt upp sig.
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■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – ordförande Laila Borger (S) lämnar
information om följande:
AIAB
- Delårsrapporten visar på ett plus för både AIAB och GBAB.
- Ny planering för Arbetsförmedlingens lokaler med mindre yta eftersom Hedemora inte är
med.
- Returtex lokaler i Koppardalen är urplockade.
- Även lokalen där maskinell sortering av textilfibrer pågick (forskningsprojektet) är på väg
att avvecklas i Avesta.
- Koppardalen ingår i den visionära stadsplanen för Avesta.
GBAB
- 4 vakanta lägenheter 30 augusti 2017.
- Milan 1, (Ravinvägen) i Krylbo. Problem med byggnation där eftersom källare från tidigare
hus finns kvar i marken. Kanske måste en annan plan tas för att få bygga högre än två
våningar.
- Planering för Markusskolans idrottshall pågår.
- Byggnationen av Balders hage går enligt planerna.
- Boken 4 (Badhustomten) är nu ute för granskning.
- Härden 10 (gamla biblioteket i Krylbo) ska små lägenheter byggas i tvåplanshus.
- Gamla Byns nya lokaler på Axel Johnsons väg 73 är snart klara för inflyttning.
- Annexgatan 2 i Krylbo invigs av omsorg 26 september, Gamla Byn inviger vid ett senare
datum.
- När planen är klar för Bruksklubben kan den lämnas över till mäklare för försäljning med
önskan om att det blir lägenheter där i fortsättningen.
- Avesta kommun bygger bostäder för prioriterade grupper – enligt
bostadsförsörjningsprogrammet som kommunfullmäktige beslutat om.
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■ Avesta Vatten och Avfall AB – ordförande Patrik Sundin (S) lämnar information om
följande:
- 1,1 mkr i plusresultat.
- Förnyelseplaner för VA i Bergslagsrondellen, Furuvägen i Nordanö och Åsen i By.
- Upprustning av pumpstationer genomförs.
- Reservvatten i Horndal under arbete.
- En fördjupad studie genomförs för avloppsreningsverken.
- Etapp 2 för sluttäckning av Karlslund pågår, ska vara klart under första kvartalet 2018.
- En tillfällig återvinningscentral anläggs i Krylbo (industriområde nära terrängbanan).
- Arbete med Högskolan Dalarna - projekt om föreskrifter.
- Kundtjänsten kommer att övergå till Avesta Servicecenter.
- Projektör/VA-ingenjör anställs snart vid bolaget.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 8

2017-09-11

Kommunstyrelsen

§ 104

Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter
2018

Dnr KK 2017-00279 002
Kanslisekreterare Christina Hardyson överlämnar förslag till tidplan för kommunstyrelsens
verksamheter 2018.
Tidplanen omfattar kommunstyrelsens personalutskott (PU), kommunstyrelsens tekniska
utskott (TU), kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott (PNU), kommunstyrelsens
arbetsutskott (AU) och kommunstyrelsen (KS), samt tidplanen för arbetsgruppen Näringsliv.
Förslaget till kommunfullmäktiges (KF) sammanträdestider för 2018 finns också redovisade i
tidplanen.
Kanslisekreterarens förslag:
- Tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2018 fastställs.

HANDLINGAR
till
utskott -

Presidium PU

Tisdag

Måndag
10.00

PU
12/12
2017
TU +
PNU +
AU
19/12
2017

MBL
PNU +
AU

SAM
PU

SAM
TU

SAM
PNU

SAM
AU

SAM
KS

SAM
KF

Måndag
9.30

Måndag
13.15

Måndag
08:00

Måndag
10.30

Måndag
13.15

Måndag
14.00

Måndag
17.00

18/12
2017

TU +
PNU +
AU 6/2
PU
20/2

Presidium
TU +
PNU +
AU
Måndag
10.00

2/1
(tisdag)

2/1
(tisdag)

8/1

8/1

8/1

8/1

22/1

5/2

12/2

19/2

19/2

19/2

19/2

5/3

19/3

12/3

12/3

12/3

3/4
(tisdag)

23/4

26/2

TU +
PNU +
AU 27/2
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HANDLINGAR
till
utskott -

Presidium PU

Tisdag

Måndag
10.00

TU +
PNU +
AU 3/4
PU 24/4

MBL
PNU +
AU

SAM
PU

SAM
TU

SAM
PNU

SAM
AU

SAM
KS

SAM
KF

Måndag
9.30

Måndag
13.15

Måndag
8:00

Måndag
10.30

Måndag
13.15

Måndag
14.00

Måndag
17.00

9/4

16/4

16/4

16/4

16/4

7/5

21/5

2/5
(onsdag)

TU +
PNU +
AU 2/5
(onsdag)
TU +
PNU +
AU 14/8
PU 4/9

Presidium
TU +
PNU +
AU
Måndag
10.00

8/5
(tisdag)
7/5

14/5

14/5

14/5

14/5

4/6

18/6 kl
15:00 i
Sjövik

20/8

27/8

27/8

27/8

27/8

10/9

24/9

10/9

17/9
22/10
(Nya kf)

TU +
PNU +
AU 18/9

24/9

1/10

1/10

1/10

1/10

15/10

29/10

Kommunfullmäktiges
valberedning
15/11 (torsdag)
kl 9:00
PU
16/10
TU +
PNU +
AU
16/10

22/10
Kl 9:00

TU +
PNU +
AU
23/10
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* Årsredovisningar:
* Mål och budget:
* Revidering av mål och budget:

Au 12/3
Au 14/5
Au 30/10

Ks 3/4
Ks 4/6
Ks 12/11

Kf 23/4
Kf 18/6
Kf 26/11

ARBETSGRUPP NÄRINGSLIV – Måndagar 8.30 – 10.00
15/1, 12/2, 19/3, 9/4, 21/5, 18/6, 10/9, 8/10, 12/11, 3/12
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 7 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 120.
Kommunstyrelsens beslut
- Tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2018 fastställs.
___
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Månadsrapport juli 2017 inkl årsprognos för
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00275 042
Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för juli 2017 inkl årsprognos för
Avesta kommun.
Styrelsernas ekonomiska utfall efter juli månad visar ett överskott i förhållande till budget med
+ 6,6 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -7,4 mkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -7,1 mkr (-5,1), omsorgsstyrelsen +6,0 mkr
(+8,0), bildningsstyrelsen -5,7 mkr (– 1,0) och Västmanland-Dalarna miljö och
byggnadsnämnd + 1,0 mkr (+0,9).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +7,4 mkr (+6,7). Finansnetto visar + 2,0 mkr (+
1,8).
Kommunens totala resultat är + 38 mkr (+48). Förväntat resultat enligt budget är +31,5 mkr,
vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 6,5 mkr.
Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +2,6 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 2,3 utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade
medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser som
bidrar till prognostiserat överskott. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 1,5
mkr. Den främsta orsaken är ökade kostnader för samhällsbetalda resor då resandet har ökat
markant.
Omsorgsstyrelsens prognos +0 mkr.
32 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2016.
Enheten för barn-och familj prognostiserar för underskott för familjehem-och HVB
placeringar med ca 5 000 tkr. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar fem
bemanningsföretag.
Ej verkställda beslut till äldreboende sista juli är 17 personer (juni 14).
Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd,
årsbudget 4,2 mkr
Bildningsstyrelsens prognos +0 mkr.
Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter juli, en budget i balans vid årets slut. För att det skall
vara möjligt krävs sparåtgärder.
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Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att
intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat.
Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in
om förskola/grundskola. I slutet på juli fick förskolan beslut om statsbidraget för mindre
barngrupper vilket var mycket högre än budgeterat. Det gör att underskottet kommer minska
under hösten.
Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +0,3 mkr, främst beroende på
personalvakanser.
Finansiering
Skatteintäkterna 2017 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november
2016. 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
+11,5 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget.
Resultatet för året beräknas till totalt + 16,7 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot
budget med +7 mkr.
Investeringar för perioden uppgår till 31,4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive
fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, 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 76 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
Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår.
Åtgärderna presenteras under respektive styrelse.
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Övertid
Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 14 985 timmar.
Övertiden har ökat med 1 814timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar
1,1årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna.
Juli 2017

Juli 2016

Förändring 2017-2016

14 985

13 171

+1 814

Timanställda
Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2017 och uppgår till 372 867 timmar, för
senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med
27 189 timmar. Ökningen motsvarar ca 16 årsanställda. Omsorgsförvaltningen och
kommunkansliet/teknisk service har tillsammans en ökning för timanställda, vilken motsvarar
ca 14 årsanställda.
Juli 2017

Juli 2016

Förändring 2017-2016

372 867

345 678

+27 189

Årsanställda
Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 87 årsarbetare.
Omsorgsstyrelsen ökar med 20 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 62 årsarbetare sen
motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom föroch grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 54 tjänster
sen 2016. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 6 och socialtjänst med
ca 15 tjänster.
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Sjuktal
Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden.
Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,94 %.
Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 2008- mars 2017. Av diagrammet
framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå.

Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period
föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen jämfört med
föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal sjukskrivningar på
ett markant sätt.
Förvaltning
Kommunkansliet o teknisk service
Omsorgsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

2017
4,26
8,13
5,88
5,80

2016
4,66
8,30
6,31
3,79

Förändring
– 0,40 %
– 0,17 %
– 0,43 %
+ 2,01 %

Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 7,0 dagar. Nivån för samma period 2016 var 6,6
dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 15 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 121.
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Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport för juli 2017 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomichefen
Samtliga styrelser

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 16

2017-09-11

Kommunstyrelsen

§ 106

Bildningsstyrelsens ansökan om
investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder,
Rågskolans ombyggnad till förskola

Dnr KK 2017-00262 049
Bildningsstyrelsen överlämnar ärende om investeringshöjande åtgärder för Rågskolans
ombyggnad till förskola.
Förskoleverksamheten utökas utifrån barnkö och efterfrågan av plats. För att klara gällande
lagkrav om barnomsorgsplats inom fyra månader måste bildningsstyrelsen vidta åtgärder
gällande lokaler och inköp. Om investeringen inte verkställs kan bildningsstyrelsen inte ta
emot nya barn, vilket medför negativa konsekvenser för aktuella barn/vårdnadshavare, som ej
får tillgång till barnomsorg.
Bildningsstyrelsens förslag:
- föreslå kommunstyrelsen att godkänna investeringen.
Beredning
- Bildningsstyrelsen 14 juni 2017 § 79.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 122.
Kommunstyrelsens beslut
- Investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för Rågskolans ombyggnad till förskola,
godkänns.
___
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Yttrande över Finansdepartementets
betänkande Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Dnr KK 2017-00164 049
Avesta kommun har fått betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
på remiss för yttrande senast 14 augusti 2017. Myndigheter under regeringen är skyldiga att
svara på remissen, för andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över
vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.
Utredarens uppdrag har varit att utreda de samhällsekonomiska effekterna av möjligheten att
skattefritt sälja fastigheter i paketerad form. Uppdraget omfattar också vissa frågor avseende
stämpelskatt.
Sammanfattningen omfattar följande rubriker:
- Uppdraget.
- Kartläggningar och analyser avseende transaktioner med paketerade fastigheter.
- Förslaget för att motverka skattefördelar när fastigheter avyttras i paketerad form.
- Särskilda frågor om stämpelskatt.
- Övriga förslag.
- Konsekvensanalysen.
Finansdepartementet skulle ha remissvaren senast 14 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2017 att ge ekonomichefen i uppdrag att utforma förslag
till yttrande och att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att fatta delegationsbeslut över
yttrandet.
Därefter har Finansdepartementet förlängt svarstiden till 15 september 2017.
Markchef Ulf Lademyr och Gamla Byn AB:s ekonomichef Örjan Bengs lämnar följande
förslag till yttrande:
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Förslag till yttrande
Förslaget att införa en generell skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildning bedöms
positivt. Härigenom kommer en ändamålsenlig fastighetsindelning att främjas. I dag försämras
inte sällan fastighetsindelningen gradvis på grund av att fastighetsregleringar tillämpas istället
för lagfarna köp. Förslaget att avgifter som betalas till lantmäteriet för fastighetsbildningen ska
få räknas av från stämpelskatten är en bra lösning och bör medföra att fastighetsbildning som
avser mindre värden inte påverkas.
Förslaget att slopa stämpelskatt vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser är positivt. Det
innebär lägre kostnader och minskad administration för koncerner. Vidare är förslaget att
sänka skattesatsen för juridiska personer från 4,25 procent till 2,0 procent bra eftersom det
minskar kommunkoncernens kostnader vid framtida lagfartsansökningar. Detta medför även
att kostnaderna enligt förslaget om stämpelskatt vid fastighetsbildning lindras.
Beträffande förfarandet med paketering av fastigheter har Avesta kommun ingen erfarenhet
av detta eftersom det aldrig tillämpats vid köp och försäljningar av mark inom kommunen.
Markaffärer har hittills genomförts som direktköp/försäljningar. Lagförslaget om paketering
av fastigheter torde dock få marginell betydelse för kommunen. Även förhållandet att
kommunen inte är skatteskyldig till inkomstskatt gör att skillnaden mot direktförsäljning är
liten.
De föreslagna reglerna är komplicerade och innehåller ett antal begrepp och
bedömningssituationer som måste definieras om reglerna införs. Att förslagen bygger på
begrepp som i vissa fall kommer att kräva subjektiva bedömningar av den skattskyldiga kan
leda till tillämpnings- och bevissvårigheter.
Skatteeffekten bör inte vara avgörande för på vilket sätt fastigheterna avyttras. Att ta bort
skattefriheten för paketerade fastigheter kan i slutändan medföra att det kommer att byggas
mindre bostäder av privata intressen och detta kommer med stor sannolikhet att pressa upp
hyresnivåerna. Det innebär att stor försiktighet måste iakttagas för att inte slå omkull
bostadsbyggandet med rimliga övergångsregler.
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Att taxeringsvärdena skall motsvara 80 procent av marknadsvärdet bör kunna beräknas om
det införs en avskattning vid paketerade fastighetsaffärer. Om det införs en avskattning vid
paketerade fastighetsaffärer måste även detta värde kunna användas som underlag för
värdeminskingsavdrag. Undantag bör göras för företag som säljer en rörelse vars huvudsakliga
verksamhet inte kommer från fastighetsinnehavet.
Förslaget att fastighetsfållan skall avskaffas samt att företagen skall ta upp en schablonintäkt
som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning. Detta måste
även innebära att fastigheter som sålts med förlust att hela förlusten skall kunna dras av
skattemässigt.
Slutsatsen med dessa förändringar innebär att branschen blir överbeskattad jämfört med andra
branscher. Att en sänkning av stämpelskatten till två procent är tillräckligt och kommer att
kompensera för det ökade skatteuttaget förefaller tveksamt. Som utredaren också påpekar är
omfattningen av de väntade reglerna kring ränteavdragen något som kommer att påverka
fastighetsbranschens totala skattebelastning. För fastighetsbolag där räntekostnader normalt är
en betydande kostnadspost kan en sådan försämring få stor betydelse.
Beredning
- Finansdepartementets remiss 7 april 2017.
- Kommunstyrelsen 7 juni 2017 § 74.
- Finansdepartementets skrivelse 21 juni 2017.
- Kommunkansliets skrivelse 10 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 123.
Kommunstyrelsens beslut
- Markchefens och ekonomichefen vid Gamla Byn AB:s förslag till yttrande godkänns och
inlämnas till Finansdepartementet som Avesta kommuns yttrande
___
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Avtal för stödpersoner i POSOM
(Samverkansgrupp för Psykologiskt och
socialt omhändertagande)

Dnr KK 2017-00227 709
Förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen, Carina Johansson, överlämnar skrivelse om
avtal för stödpersoner inom POSOM och anför följande:
Bakgrund och organisation
1993-04-15 beslutade kommunstyrelsen om bildande av en samverkansgrupp för psykologiskt
och socialt omhändertagande, POSOM. Representanter för polisen, kyrkan, räddningstjänst
och kommunens omsorg/bildning har sedan dess gjort insatser i samband med större olyckor
eller extraordinära händelser där kommunens ordinarie resurser inte är tillräckliga eller där
ordinarie resurser behöver understöd i utsatta lägen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för gruppens verksamhet. Omsorgsstyrelsen förestår
organisation för psykologiskt och socialt omhändertagande vid kriser och extraordinära
händelser.
POSOM:s styrgrupp leds av förvaltningschef omsorg. I styrgruppen ingår räddningschef,
förvaltningschef bildning, polischef och kontraktsprost. Styrgruppens arbetsuppgift är att
planera, utveckla och samordna verksamheten långsiktigt och se till att varje myndighet bidrar
med de resurser som man har ansvar för.
POSOM:s ledningsgrupp består av förvaltningschef omsorg, säkerhetssamordnare,
representant bildning, representant omsorg, imam, diakon, polis och brandman.
Ledningsgruppens ansvar är att svara för utbildning, information och handledning till
stödpersoner och berörda personalgrupper samt att organisera hjälpinsatser och efterarbete
vid en händelse. Exempelvis kan gruppen ansvara för att inrätta stödcentra.
Det finns förnärvarande 14 frivilliga stödpersoner vars uppgift är att utföra praktiska
arbetsuppgifter efter anvisning från ledningsgruppen samt att som medmänniska finnas till för
drabbade enligt krisstödets ”första hjälpen; Håll tyst-Håll om-Håll i-Håll ut.
Förslag
Frivilliga resursgruppen (FRG) har sedan länge ett avtal med kommunen där de kan kallas in
när något extraordinärt hänt som exempelvis vid en stor olycka eller brand, plötslig
översvämning, att vattnet blir förorenat eller vid ett långvarigt elavbrott.
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Kommunen tecknar där avtal med respektive medlem. Under tjänstgöring har frivilliga
resursgruppen lön enligt Räddningspersonal i beredskap (RiB), detsamma gäller för
försäkringar.
Förvaltningschefens förslag
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att avtal tecknas med stödpersoner i POSOM:s
organisation samt att dessa försäkras via kommunen och ersätts enligt (RiB).
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 2 juni 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 124.
Kommunstyrelsens beslut
- Avtal tecknas med stödpersoner i POSOM:s organisation samt att dessa försäkras via
kommunen och ersätts enligt (RiB).
___
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Revidering av beslut om medelstilldelning till
Södra Dalarnas Samordningsförbund för
2017

Dnr KK 2017-00260 049
Södra Dalarnas Samordningsförbund har skrivit till Avesta kommun, Hedemora kommun och
Säters kommun om att beslutet om medelstilldelning till Södra Dalarnas Samordningsförbund
måste revideras.
Sedan 2003 har möjligheten för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser varit möjligt
för stat (genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), kommun och landsting i form av
Finsam (lagen om finansiell samordning 2003:1210). Medlet för den finansiella samordningen
är samordningsförbunden och sedan 2015 finns samordningsförbund i hela Södra Dalarna
som inkluderar området Avesta, Hedemora och Säter. Enligt lagen finansieras medlen till
samordningsförbunden enligt principen: staten 50 %, kommun 25 % och landsting 25 %. För
statens räkning är det Försäkringskassan som fattar beslut om tilldelning. För hela landet har
regeringen avsatt 339 miljoner kr för statens andel i landets samordningsförbund för året.
Försäkringskassan har 2017-06-07 reviderat sitt tidigare beslut 2016-11-07 om
medelstilldelning till samordningsförbunden för 2017. I den framgår att Södra Dalarnas
Samordningsförbund får ytterligare tilldelning på 500 tkr från staten. Denna ytterligare
tilldelning är resultat av en informell beredning hos kommun- och landstingsledningarna hos
förbundsmedlemmarna. För Landstinget Dalarnas del bekräftades möjligheten att ytterligare
stödja förbunden på länssamrådet 2017-05-09 av landstingsråd Gunnar Barke. Motsvarande
bekräftelse från medlemskommunerna inkom på förbundets lokala ägardialog 2017-04-07 och
nu inleds en formell runda där varje kommun- och landstingsledning fattar beslut om
ytterligare tilldelning för 2017.
För medlemskommunernas del motsvarar den ytterligare tilldelningen totalt 250 tkr enligt
följande:
Avesta kommun
110 tkr
Hedemora kommun
80 tkr
Säters kommun
60 tkr
Totalt
250 tkr
Beslutet gäller under förutsättning att alla parter hos kommun och landsting fattar beslut om
finansiering motsvarande sin andel i förbunden. Staten har redan fattat sitt beslut (enligt
bilaga).
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Södra Dalarnas Samordningsförbunds förslag:
- Att reviderad medelstilldelning till Södra Dalarnas Samordningsförbund för 2017
godkänns.
Beredning
- Södra Dalarnas Samordningsförbunds skrivelse 26 juni 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 125.
Kommunstyrelsens beslut
- Reviderad medelstilldelning till Södra Dalarnas Samordningsförbund för 2017 godkänns
under förutsättning att alla parter hos kommun och landsting fattar beslut om finansiering
motsvarande sin andel i förbundet.
- Avesta kommuns tilldelning till Södra Dalarnas Samordningsförbund om 110 000 kronor
finansieras med medel från ID 60030 – Södra Dalarnas Samordningsförbund.
___
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Linda Rosens och Annelie Jonssons
medborgarförslag om barn och ungdomar
med NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar)

Dnr KK 2017-00032 912
Linda Rosen och Annelie Jonsson har lämnat in ett gemensamt medborgarförslag och anför
följande:
Föreningen föräldrar Som Bryr Sig har identifierat en problematik kring barn och ungdomar
med NPF diagnoser samt deras familjer. Föreningen har under flera terminer genomfört
studiecirklar och samordnat föräldrastöd. Medborgarförslagsställarna anser nu att resurser och
insatser behövs för att förebygga psykisk ohälsa som har ökat bland unga samt deras föräldrar
i Sverige. De anser också att föräldrar är de viktigaste personerna i barnens liv De som skall
sätta ramar, ge kärlek, bekräftelse och tillit. En viktig del är att kommunen och Landsting skall
samarbeta med företag och organisationer för att kunna erbjuda den hjälp medborgarna
behöver.
Många föräldrar och familjer upplever att myndigheter som exempelvis kommuner och
socialkontor har allt för stor makt. Därför finns en rädsla att vända sig till dem vilket också är
en stor anledning till varför kommuner bör samarbeta med andra aktörer.
På grund av den psykiska ohälsan som råder måste en förändring till. Barn och ungdomar
klarar inte skolan och det sociala livet. Föräldrar blir utbrända på grund av all problematik runt
sitt barn som leder till sjukskrivningar.
Samhället har inga strategier och vet inte vilka insatser som behövs för dessa barn och
ungdomar för att få en fungerande vardag. Problemen i skolan som många gånger leder till en
orosanmälan för att skolan inte har någon lösning eller kunskap om problemet.
Medborgarförslagsställarna ser att det måste till en förändring och agerar nu.
1. Vi vill att det skall finnas fler insatser i samhället samt få ett bättre bemötande från
socialförvaltningen och politikerna. Kommunen vill inte ta till sig sitt ansvar att ordna fler
insatser till medborgarna så att fler föräldrar ges möjlighet att orka ta sitt föräldraansvar,
istället för att se problemen viftas det bort med att det är dåligt uppfostrade barn som har
slappa föräldrar som misslyckats med barnuppfostran. Som förening ser
medborgarförslagsställarna också att Avesta kommun inte följer socialstyrelsens riktlinjer om
Evidensbaserad praktik, d v s att kommunens verksamheter tillsammans med andra aktörer
ska samarbeta för att kunna erbjuda medborgarna de insatser som behövs i ett samhälle.
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Istället har medborgarförslagsställarna uppmärksammat ett problem. Kommunen vill sköta allt
i egen regi. Med ett samarbete oavsett om det kostar pengar eller inte så skulle vi kunna
tillgodose den vård och de stöd våra medborgare behöver.
Vi vill se en förändring så att kommunen skall se till att arbeta efter socialstyrelsens riktlinjer
med evidensbaserad praktik.
2. Skolor och socialförvaltning har ingen kunskap om barn med NPF diagnoser. Exempel när
ett barn vägrar gå till skolan görs orosanmälningar till social förvaltningen.
Medborgarförslagsställarna kräver att när en familj får mer än två orosanmälningar på sig och
socialförvaltningen inte hittar något fel i familjen skall även skolorna granskas, hur jobbar de
med eleven i skolan, vad finns för problem där o s v?
Kommunerna får inte vara rädda att släppa in andra aktörer om de kan erbjuda bättre
alternativ för barn och ungdomar med NPF diagnoser och mera stöd till föräldrarna. Det är
också en fråga om en samhällsklass. Rätt stöd och tidiga insatser ger dessa barn och ungdomar
bättre förrättningar att klara skola och den sociala biten. Det ger också lägre antal
sjukskrivningar av utmattade föräldrar och fler föräldrar som orkar arbeta.
Linda Rosens och Annelie Jonssons förslag för att förebygga psykisk ohälsa:
- Kommunens verksamheter samarbetar och ser företag och andra aktörer som ett
komplement i deras arbete.
- Skolor och socialförvaltning får mer kunskap om barn och ungdomar med NPF-diagnoser
samt deras föräldrar och att även skolans arbete ska granskas vid andra anmälningen till
socialförvaltningen om inga fel i familjen upptäckts.
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen har tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande.
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Bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen gemensamma yttrande:
Omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen samverkar enligt en gemensam modell,
Avestamodellen 3.0. Syftet med modellen är att stärka samverkan i alla led, inom ordinarie
linjeorganisation, för att tillgodose individens behov, möjlighet och rättighet till utveckling.
Avestamodellen tydliggör även att samverkan med externa aktörer sker. Samverkan kring
verksamheterna familjecentralen, samtalsmottagning barn och unga, habiliteringen och barn
och ungdomspsykiatrin sker med landstinget.
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar till barn under 6 år. Stöd och hjälp erbjuds
genom stödjande och förebyggande insatser och samverkan sker mellan sjuksköterskor,
barnmorskor, psykolog, föräldrarådgivare. Samtalsmottagningen- råd och stödsamtal till
föräldrar och barn 0-17 år. Arbetsteamet består av samtalsterapeut, psykolog, pedagog och
familjerådgivare.
Fältarbetarna arbetar uppsökande och förebyggande bland ungdomar i åldern 13-20 år och
finns där ungdomarna finns. Höjden erbjuder råd, stöd och vägledning för föräldrar och
ungdomar mellan 13-17 år. Samverkan sker med polis, skola och olika organisationer för att
förebygga ohälsa hos ungdomar.
Varje skola har även en utsedd socialsekreterare som kontaktperson på skolan gällande elever
som ligger inom riskzon för en social problematik. Omsorgsförvaltningen, socialtjänsten
samverkar även på en övergripande nivå, regionalt. Detta genom Region Dalarna där en
utvecklingsgrupp för barn och ungdomar finns och arbetar med en förbättrad regional
samverkan och gemensamma utvecklingsfrågor gällande målgruppen.
Medborgarförslaget menar att det inte finns någon kunskap inom skolorna om elever med
NPF-diagnoser. Bildningsstyrelsen delar inte den uppfattningen. På varje skola finns det
resursteam eller elevhälsoteam. Skolorna har rutiner med utgångspunkt från skollagen och av
dessa framgår att extra anpassningar och åtgärdsprogram ska tas fram. Som extra stöd till
skolorna och deras arbete kring elever med NPF-diagnoser finns Avesta Resurs och särskilt en
Samordnare AST (autismspektrumtillstånd). På varje skola finns även en
speciallärare/specialpedagog och i deras utbildning ingår NPF, alltså kunskaper förvärvade via
högskolor och universitet.
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Socialtjänstens verksamhet och uppdrag regleras i Socialtjänstlagen (SoL) där det framkommer
att socialtjänsten bland annat ska förebygga, samverka och agera för barnets bästa.
Socialtjänstens kunskap och kompetens inom det sociala arbetet finns som grundläggande
kompetenskrav vid anställning. Kompetenshöjande insatser förekommer där,
omsorgsförvaltningens personal deltar i olika konferenser, föredrag och utbildningar.
Deltagande vid föreläsningar som ” Bemötande och uppföljning av svåra beteenden”,
”bemötande av komplexa diagnoser”, ”Professionalitet, intern samverkan”,
Perceptionshantering vid aspbergers syndrom och autismtillstånd, nationell påbyggnads
utbildning via högskolan för socialsekreterare inom sociala barn- och ungdomsvården.
Socialtjänstens uppdrag består i att möta människor i olika situationer och med olika behov.
Bemötandet ska vara professionellt. Om socialtjänsten agerat bristfälligt i sitt bemötande vid
något möte/ärende finns möjligheten att få detta granskat och utrett. Omsorgsförvaltningen
tar emot synpunkter/klagomål i enskilda ärenden via hemsidan.
Omsorgsförvaltningen har rutiner runt hanteringen av orosanmälningar. Ärendet aktualiseras,
utreds och vid behov erbjuds insatser. En aktualisering av ett ärende kan göras av olika
anledningar bland annat genom en orosanmälan från skolan. Socialtjänstens uppgift är att
utreda barnets sociala situation (mående, hem, fritid, relationer mm) Detta sker via kontakter
och samtal med barnet och dess familj. Utredningen syftar till att utreda barnets sociala miljö
och mående för att identifiera om behov av stöd och hjälp finns och i så fall vilken typ av stöd
och hjälp som är aktuellt. Under utredning kan externa kontakter tas om behov finns för att
klarlägga situationen. De externa kontakterna lämnar sedan ett utlåtande som bifogas
utredningen.
Insatser erbjuds efter behovsprövning utifrån ett socialt perspektiv. Aktuella insatser kan
kopplas till stöd och hjälp i vardagen, med relationer samt stärka föräldrarollen. Socialtjänstens
insatser och metoder följer socialstyrelsens rekommendationer som efter utvärdering visat ge
avsedd effekt. Om socialtjänsten inte bär ansvaret för behovet så lämnas information om och
hänvisning till ansvarig verksamhet för behovet. Socialtjänsten har insatser enligt Lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) där landstinget och habiliteringen ansvarar
för råd och stöd. Information lämnas även om andra organisationer som finns till stöd och
hjälp såsom brukarorganisationer, föreningar mm.
Medborgarförslaget kan uppfattas som att skolan orosanmäler utifrån en skolproblematik och
det är inte fallet. Där vill bildningsstyrelsen förtydliga att problem som visar sig i skolan
hanteras av skolan och att skolan orosanmäler utifrån misstanke om att eleven kan fara illa
utanför skolan.
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Omsorgsförvaltningen har inte rätt enligt lagstiftningen att utöva tillsyn över
bildningsförvaltningen. Varför frågan om att omsorgsförvaltningen ska granska
bildningsförvaltningen inte är möjlig.
Granskning av skolor sköts av skolinspektionen samt genom tillsynsbesök av
bildningsstyrelsen på varje skola en gång per mandatperiod. Att även tillsynsbesök sker genom
bildningsstyrelsens försorg är utifrån ett ställningstagande om extra granskning av skolans
verksamhet och inte utifrån några lagkrav.
Omsorgsförvaltningen erbjuder kontakt via Anhörigcentrum där finns föräldrastöd genom
olika grupper, samtalsstöd och rådgivning. Information om att dessa träffar finns och ansvarig
för detta är samordnare AST (autismspektrumtillstånd).
Styrelserna anser att det är ett lovvärt initiativ att föräldrar som bryr sig anordnar studiecirklar
och att detta är ett bra komplement till Anhörigcentrum som omsorgsstyrelsen driver. Utöver
föreningen Föräldrar som bryr sig finns även Attention och Aspbergerförbundet AST till stöd
för vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser.
Bildningsstyrelsen beslutade att medborgarförslaget anses besvarat utifrån bildningsstyrelsens
och omsorgsstyrelsens gemensamma yttrande.
Omsorgsstyrelsen beslutade att medborgarförslaget anses besvarat utifrån bildningsstyrelsens
och omsorgsstyrelsens gemensamma yttrande.
Beredning
- Linda Rosens och Annelie Jonssons medborgarförslag 31 januari 2017.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2017 § 22.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 21.
- Bildningsstyrelsen 10 maj 2017 § 54 inkl tjänsteutlåtande.
- Omsorgsstyrelsen 16 maj 2017 § 60 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 126.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat utifrån bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen
gemensamma yttrande.
___
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Gunilla Berglunds (C) motion och
Malin Sundmarks medborgarförslag om start
av Naturskola

Dnr KK 2016-00314 913
Gunilla Berglund (C) och Malin Sundmark anför följande i gemensam
motion/medborgarförslag:
Kunskaper om våra vanliga husdjur och vår livsmedelsproduktion blir allt mindre i samma
takt som vanliga jordbruk med djurhållning avvecklas. Detta gäller särskilt våra barn och
ungdomar.
Förskoleklasserna läser om våra vilda djur i skogen men inget om de vanliga tamdjuren som
kor, grisar, får o s v. Med kunskap om djur och odling ökar också förståelsen för miljö och
ekologi.
I Falun finns sedan flera år en Naturskola där barn kan få se och lära om djur och odling. Den
drivs i samverkan mellan kommunen och en ideell förening under den nationella
Naturskoleföreningen.
I Avesta kunde en naturskola placeras vid Visentparken där det redan finns "infrastruktur" för
besök.
Det gamla jordbruket där som är grunden för Visentparken kan utvecklas med våra vanliga
husdjur och man kan göra i ordning för odling av vanliga grödor i liten skala i visningssyfte.
Naturskoleverksamheten skulle kunna vara ett bra komplettering till Visentparkens
verksamhet. Den dagliga driften av verksamheten kan organiseras i samverkan med
arbetsmarknadsenheten, Integration och Arbetsförmedlingen och ge ett litet tillskott av
praktikplatser. Karlfeldtgymnasiets byggprogram kan eventuellt hjälpa till med
reparation/byggnation som kan behövas.
Gunilla Berglunds (C) och Malin Sundmarks förslag:
- Avesta kommun undersöker möjligheter att starta en Naturskola.
Kommunfullmäktige beslutade 24 oktober 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 15 november 2016 att remittera
motionen/medborgarförslaget till bildningsstyrelsen, kommunkansliet (teknisk service) och
ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande:
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och anser att det är en bra idé i grunden. Det är
viktigt att barn och elever lär sig var livsmedel kommer ifrån och hur de produceras. Detta kan
förhoppningsvis leda till att fler blir intresserade och väljer det yrket. Ungdomsrådet ställer sig
däremot tvekande till om det behövs en kommunalt driven Naturskola för att uppnå detta. Ett
alternativ är studiebesök på redan befintliga lantbruk och djurgårdar. Hur Naturskolan ska
finansieras måste man fundera på och att rätta prioriteringar göras.
Ungdomsrådets förslag:
- Motionen är besvarat med ungdomsrådets yttrande.
Teknisk service yttrande:
En Naturskoleverksamhet vid Avesta Visentpark är ett intressant förslag. En liknande idé har
funnits med i visentparkgruppens utvecklingsförslag vid tidigare tillfälle. Inriktningen har då
varit en lösning med ”naturförskola”. Uppdraget att driva en naturförskola bör tillhöra
bildningsförvaltningen.
Avesta visentpark är Europas förnämsta avelsanläggningar för visenten. Avestas visenter är
friska och starka individer och anläggningen är fri från smittor och parasiter. En bra
förutsättning för visenternas fortlevnad.
Att etablera tamdjur på anläggningen kan medföra att anläggningen riskerar att få in smittor
och parasiter.
Att upplåta anläggningen till teoretisk utbildning i syfte att öka kunskapsnivån om jordbruk,
odling, djurhållning och livsmedelskunskap är möjligt.
Det bör dock ske viss ombyggnation eller nybyggnation av lokaler för detta ändamål. Dagens
utrymmen är inte anpassade till att, i större omfattning, hålla lektioner i.
AME-enheten, (Arbetsmarknadsenheten) har vid olika tillfällen haft förslag på att anordna
odlingsområden inom Avesta visentpark. Dessa förslag har hittills inte kunnat genomföras då
arbets-, och/eller handledare saknats. En anläggning med odlingar kräver daglig skötsel.
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Visentparkens medarbetare är fullt sysselsatta med skötsel av visenter och anläggningen samt
områdesskydd och har inte möjlighet att sköta odlingsytor.
En idé är att varje årskurs två och årskurs åtta i sin läroplan har inskrivet studier om Avesta
visentpark, visenterna och dess historia samt framtid.
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag:
- Bildningsförvaltningen ges uppdrag att utreda möjligheten att årskurs 2 och årskurs 8
årligen gör studiebesök vid visentparken.
- Motionen/medborgarförslaget är besvarad med ovanstående skrivelse.
Bildningsstyrelsens yttrande:
Bildningsstyrelsen kan inte uttala sig i fråga om förutsättningarna för Visentparken att utöka
verksamheten med ett antal tamdjur så som kor, grisar, får m.m. och odling av vanliga grödor i
mindre skala.
Förslaget att utöka Visentparkens verksamhet kan inte jämföras med att starta en Naturskola
(jämförelsen med Naturskolan i Falun), då en Naturskola är ett vidare begrepp och innebär en
pedagogisk lärmiljö utomhus, med anställda naturpedagoger och en handlingsplan, där man
erbjuder alla skolor i kommunen varje år olika program för vissa årskurser.
Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen avstyrker motionen/medborgarförslaget med hänvisning till
ovanstående yttrande.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) och Malin Sundmarks motion/medborgarförslag 21 oktober 2016.
- Kommunfullmäktige 24 oktober 2016 § 165.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2017 § 124.
- Ungdomsrådets yttrande 13 januari 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 april 2017 inkl tjänsteutlåtande.
- Bildningsstyrelsen 14 juni 2017 § 77 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 127.
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Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att
motionen/medborgarförslaget ska bifallas.
Mikael Westberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att motionen/medborgarförslaget
ska avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen/medborgarförslaget avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Reservation
Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Anneli Karlssons (KL) motion om att stärka
hälsan och förbättra skolresultaten
genom daglig fysisk aktivitet i skolan

Dnr KK 2016-00270 913
Anneli Karlsson (KL) har lämnat in en motion och anför följande:
Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig mer också. Motionären vill därför att
det ska finnas fysisk rörelse på schemat varje skoldag.
Daglig fysisk aktivitet i skolan ger en rad positiva effekter. Inte minst uppnås förbättrad
koncentrationsförmåga, förbättrad förmåga att lösa problem och som en följd även bättre
betyg. Även den motoriska förmågan och skelettets och muskulaturens utveckling påverkas
positivt. Det visar Bunkefloprojektet, ett samarbete mellan skola, idrottsföreningar och
forskning, som pågått i Malmö sedan 1999.
Aktiviteterna är varierande, där promenader och spontan lek är lika viktigt som andra
rörelseaktiviteter. En mycket viktig förutsättning är att barnen är motiverade och får uppleva
rörelseglädje.
Det är numera väl känt att fysisk aktivitet kan förebygga en rad sjukdomar. Motion och
rörelse förebygger exempelvis risk för fetma, hjärt-kärlsjukdomar, depressioner och
diabetes. Det finns alltså mycket stora vinster i att förebygga dessa sjukdomar. Både personliga
och samhällsekonomiska.
En slutrapport gjord av Ingegerd Ericsson och professor Magnus Karlsson, ortopediska
kliniken, Skånes Universitetssjukhus, visar att:
- Skolår 9 hade 93 % av eleverna med daglig idrott god motorisk förmåga jämfört med 53 %
i kontrollgrupp
- 96 % av eleverna i gruppen med daglig idrott jämfört med 89 % i kontrollgruppen klarade
grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan. Det är framför allt
pojkarnas resultat med 96 % respektive 83 % som ligger bakom detta resultat.
- Pojkarna i gruppen med daglig idrott hade dessutom signifikant bättre betyg i svenska,
engelska, matematik samt idrott och hälsa jämfört kontrollgruppen. Det förelåg inte längre
en skillnad mellan pojkar och flickor, jämfört kontrollgrupp där flickor hade bättre betyg än
pojkar.
- Betygen var högre bland elever med god motorik jämfört med elever med bristande
motorisk förmåga.
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I andra likartade projekt bland annat i Valdemarsvik och i USA har man sett en tydlig
förbättring i elevernas läsförståelse, koncentrationsförmåga och tydliga framsteg i de teoretiska
ämnena. En annan effekt har varit att mobbning och bråk minskat betydligt. Dessa effekter
har setts både i grundskola och på gymnasienivå.
Det är svårt att ändra levnadsvanorna i vuxen ålder. Har man däremot redan som barn vant
sig vid daglig fysisk aktivitet, är chansen avsevärt större att man fortsätter med det som
vuxen. Här spelar skolan en viktig roll för att kompensera de barn och ungdomar som inte har
egna förebilder.
Motionären anser att eleverna i vår kommun ska erbjudas goda förutsättningar till förbättrade
och jämlika skolresultat och bättre hälsa på kort och lång sikt.
Motionärens förslag:
- Fullmäktige att ge bildningsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig fysisk
aktivitet ska kunna införas i skolorna i Avesta kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och till ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande:
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och vill tydligt poängtera att förslaget inte får
resultera i att skoldagen blir längre. Var tänker man sig att tiden ska komma ifrån? Blir det
längre skoldagar? Eller blir det mindre raster? Hur kan det praktiskt genomföras? En viktig
aspekt är att alla måste kunna delta i den fysiska aktiviteten, då kan inte aktiviteten vara för
fysiskt krävande.
Det behöver finnas mer tillgängliga aktiviteter på rasterna. Ungdomsrådet kan tänka sig att det
blir en extralektion men att den inte ska påverka betyget i idrott och hälsa. Viktigt att inte bara
tänka sport som fysisk aktivitet, utan tänka bredare. Det är viktigt att aktiviteten blir
glädjefylld, det blir den inte om det ställs för höga krav. En lämplig tidpunkt skulle kunna vara
att lägga den fysiska aktiviteten på morgonen c:a 40-45 min. Men man måste hinna duscha
efteråt.
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Ungdomsrådet ställer sig även undrande till hur man ska undvika skolk på den här aktiviteten?
Man kan tänka sig tex matte i naturen och att lärarna skulle kunna tänka mer på att försöka
göra aktiviteter på lektioner inte bara sitta inne i klassrummet istället.
Ungdomsrådets förslag:
- Motionen är besvarat med ungdomsrådets yttrande
Bildningsstyrelsens yttrande:
Nulägesbeskrivningarna från respektive skola visar att det finns en medveten satsning på att få
eleverna mera fysiskt aktiva.
Generellt så rör sig de yngre eleverna relativt mycket, utan någon särskild riktad insats, men
det finns alltid ett antal elever som är mindre benägna att vara fysiskt aktiva. För att komma åt
den problematiken har skolorna förändrat inriktningen på rasterna genom att gå från
”rastvakt” till ”rastvärd”. Rastvärdarna som har i uppdrag att skapa aktiviteter och riktar sig
särskilt till de elever som skolan behöver vara med och inspirera till fysisk aktivitet. På de
skolor där det finns allaktivitetsbanor ser man att allaktivitetsbanorna bidragit till att
stort antal elever rör sig naturligt, genom att delta i framför allt någon form av bollaktiviteter.
Det är en större utmaning att få högstadieelever att vara fysiskt aktiva.
Det pågår dock ett arbete med att inspirera eleverna till mera fysisk aktivitet och bl.a. har en
skola ett extra pass i veckan med fysisk aktivitet för alla klasser i åk.6-9. En annan åtgärd är
skolvärdarnas arbete med att inspirera eleverna till mera fysisk aktivitet på raster.
I dagsläget är det stor skillnad på skolgårdsmiljöerna mellan skolorna, vilket ger väldigt olika
förutsättningar för att ordna dagliga fysiska aktiviteter. Det är också stor skillnad i tillgång till
idrottshall som också påverkar möjligheterna i hög grad. Det behöver därför tas fram två
handlingsplaner inom resultatenheten.
Under kommande läsår kommer därför resultatenheten att få i uppdrag att ta fram två planer
på hur skolan ska främja daglig fysisk aktivitet.
- En plan som respektive skola tar fram, för daglig fysisk aktivitet utifrån rådande
förutsättningar i dagsläget, som kan omsättas i praktiken omgående.
- En mera långsiktig plan på resultatenhetsnivå för daglig fysisk aktivitet, som är relaterad till
vilka åtgärder som behöver genomföras på respektive skola och som omfattar investeringar
i både ute- och innemiljö, personalförstärkningar samt kompetensutveckling
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Bildningsförvaltningens förslag:
- Bildningsstyrelsen anser remissen besvarad med hänvisning till ovanstående yttrande.
Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen tillstyrker motionen med hänvisning till resultatenhetschefen för
grundskolas yttrande.
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 12 september 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 146.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2017 § 106.
- Ungdomsrådets yttrande 6 december 2016.
- Bildningsstyrelsen 14 juni 2017 § 76 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 128.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) med instämmande av
Anneli Karlsson (KL) att motionen ska bifallas.
Mikael Westberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att motionen ska vara besvarad
med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Reservation
Gunilla Berglund (C) och Anneli Karlsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Curt-Åke Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
___
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Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C)
motion om inkomstbaserad avgift till
kommunens kulturskola

Dnr KK 2016-00287 913
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) har lämnat in en motion och anför följande:
Det medborgarförslag som ledde till omdaningen av musikskolan till kulturskola hade som
grundidé att ge barn och ungdomar möjlighet till att uttrycka sig i flera språk än det rent
verbala.
Många ungdomar i kommunen har behov av, och engagemang för skapande i olika former.
Kulturutövande är ofta lika viktigt som de rena skolämnena för ett barns utveckling.
I dagsläget kan avgifterna vara ett hinder för deltagande för många familjer med låg inkomst.
Barnen hindras att delta för att familjerna helt enkelt inte har råd. Alla betalar samma avgift,
oavsett familjens inkomst.
Från kommunens hemsida:
”Terminsavgiften är 700 kronor och instrumenthyran 300 kronor per termin. Vuxenelev
betalar 1000 kronor. Syskonrabatt tillämpas fr o m tredje barnet”
Detta innebär 2000 kronor per läsår för ett barn som spelar ett instrument och 1400 kr för
elev som deltar i kulturskolans andra inriktningar. Vi inkomstprövar avgifterna i
barnomsorgen, varför vi borde kunna göra detsamma för kulturskolan.
Motionärernas förslag:
- Att deltagaravgifterna i kommunens kulturskola inkomstprövas
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och till ungdomsrådet för yttrande.
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Ungdomsrådets yttrande:
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och anser det är ett bra förslag för det jämnar ut
skillnader mellan familjer med olika inkomster. Ungdomar med intresse för kultur ska
erbjudas möjlighet att utöva sitt intresse, kultur får inte vara en lyxvara.
Vad gäller syskonrabatten anser Ungdomsrådet att den bör införas redan efter första syskonet
och inte efter andra. Kulturskolan behöver också marknadsföras bättre. Många vet inte vad
kulturskolan är.
Ungdomsrådets förslag:
- Motionen är besvarad med ungdomsrådets yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande:
Motionen om att inkomstbasera avgiften till kommunens kulturskola leder till ökad
administration och att barn och ungas möjlighet att fritt välja aktiviteter i kulturskolan
minskar.
Avestas avgifter i Kulturskolan är för närvarade per termin 700 kr för enskild undervisning
och 350 kr för gruppundervisning. Syskonrabatt ges för tredje barnet. Möjlighet att hyra
instrument finns för många av instrumenten. Nybörjare prioriteras under första året och hyran
är 300 kr per termin.
Avgifterna för Dalarnas musik- och kulturskolor varierar starkt men ingen musik- eller
kulturskola har inkomstbaserade avgifter. Orsa kommun har inte några avgifter och
Ludvika/Smedjebacken, som har en gemensam kulturskola, har en anmälningsavgift på 100 kr
per elev och termin. Högst i länet vad gäller avgifter för barn och unga ligger Falun med upp
till 1500 kr för enskild undervisning.
En inkomstbaserad avgift skulle medföra en ökad administration. Detta är tvärt emot de mål
vi idag har med verksamheten där vi genom att bl.a. utveckla ett digitalt ansökningsförfarande
strävar efter att minska administrationen och kunna lägga mer tid och pengar på
kärnverksamheten.
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Bildningsförvaltningen försöker också att anlägga ett barnperspektiv där barnen i möjligaste
mån skall ges större inflytande över sina möjligheter att få gå i kulturskolan och i
förlängningen påverka utbudet i kulturskolan. De menar att en inkomstbaserad avgift inte
gagnar barnens möjligheter till ett ökat inflytande.
Bildningsförvaltningens förslag:
- Bildningsstyrelsen föreslår att motionen avslås.
Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen föreslår att motionen avslås på de grunder som resultatenhet kultur och
fritid anför i yttrandet.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion 26 september 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 149.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 109.
- Ungdomsrådet 6 december 2016.
- Bildningsstyrelsen 10 maj 2017 § 56 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 129.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen ska
bifallas.
Mikael Westberg (S) med instämmande av Pia Aronsson (V) yrkar enligt arbetsutskottets
förslag, att motionen ska avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Reservation
Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Gunilla Berglunds (C) motion om skoterled i
Avesta

Dnr KK 2016-00340 913
Gunilla Berglund (C) anför följande i motionen:
Skoteråkning är ett stort fritidsintresse för många i vår kommun. Tyvärr finns inte särskilt bra
möjligheter att köra skoter de tillfällen då det finns tillräckligt mycket snö. För att förbättra
möjlighet för de som är intresserade borde en eller fler skoterleder skapas i Avesta kommun.
Samverkan med Hedemora kommun som har skoterled bör inledas likaså kontakt med
Norbergs kommun. Via LRF:s (Lantbrukarnas Riksförbunds) kommungrupp kan ev kontakt
med markägare nås.
För att organisera verksamheten, drift och underhåll bör en förening bildas av de som är
intresserade av skoterkörning. Fritid Avesta kan inbjuda till första träff med intresserade,
medborgarmöten som hålls runtom i kommunen kan också sprida information.
Avesta marknadsför sig som en kommun med stort utbud av "outdoor" aktiviteter och då bör
skoterleder rymmas inom detta utbud.
Målsättningen bör vara att nästa vintersäsong kan det finnas minst en skoterled i Avesta!
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att snarast undersöka möjligheterna att skapa
skoterled (er) i Avesta till kommande vintersäsong.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016 att remittera medborgarförslaget/motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Föreslagställaren skriver i sin motion att det i Avesta kommun inte finns särskilt bra
möjligheter att köra skoter vid de tillfällen då det finns tillräckligt med snö. Nedan ges en bild
av vilka förutsättningar som gäller för skoteråkning generellt i länet och hur det påverkar
skoteråkning i Avesta kommun.
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Länsstyrelsen Dalarna anger på sin hemsida följande direktiv angående skoteråkning.
”Körning med snöskoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark om det inte finns risk för
skador på mark och vegetation. I stora delar av fjällen, i länets nationalparker samt i många
naturreservat är skotertrafik endast tillåten på skoterleder. Körning ska alltid ske med hänsyn
till djur, natur och friluftsliv.”
Generella bestämmelser om var du inte får köra snöskoter
- På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske
utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 m över snötäcket för att
det ska vara tillåtet att köra där.
- På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på
marken.
- Inom särskilda förbuds- och regleringsområden - se nedan
- På barmark.
- I en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som
skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga
andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

De områden i Dalarna där du bara får köra skoter på led är:
- Transtrandsfjällen (Sälen)
- Skarsåsfjället
- Långfjället/Rogen
- Fulufjällets nationalpark
- I vissa naturreservat samt vissa områden utanför naturreservat (Till exempel vid Orsa
Grönklitt och Storfjällsgraven söder om Transtrandsfjällens naturreservat.)
Precis som föreslagställaren skriver så samverkar Avesta kommun med föreningar kring deras
anläggningsbehov. Vanligtvis är förfarandet att en organiserad intressegrupp (förening) söker
stöd av kommunen i olika frågor. Själva bildandet av en förening initieras av kommunens egna
medborgare av olika anledningar varav en anledning kan vara det upplevda behov av en led
som föreslagställaren presenterar. Om ett antal kommunmedborgare finner ett intresse i att
starta upp en förening har Avesta kommun ett uppdrag att bistå med kunskap om hur man
går till väga för att bilda en förening. Avesta kommun har idag inte som uppdrag att försöka
starta upp föreningar i syfte att exempelvis kunna anlägga leder, spår m.m.
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Ett kommunalt uppdrag kan vara att presentera allmän information för kommunens
medborgare kring skoteråkning och vilka regler som gäller dalarna i allmänhet och Avesta
kommun i synnerhet. Om denna information leder till att medborgare samlar sig i organiserad
form och bildar en förening för att själva försöka skapa bättre förutsättningar för sitt
fritidsintresse, så bör kommunen finnas med som ett stöd i den process som då följer.
Bildningsförvaltningens förslag:
- Att motionen avstyrks.
- Att informera allmänheten om regler och förhållningssätt vid skoteråkning i såväl länet
som i Avesta kommun.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Att motionen avstyrks med hänvisning till fritidschefens yttrande.
- Att informera allmänheten om regler och förhållningssätt vid skoteråkning i såväl länet
som i Avesta kommun.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 25 november 2016.
- Kommunfullmäktige 28 november 2016 § 187.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 4.
- Bildningsstyrelsen 14 juni 2017 § 75 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 130.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) med instämmande av
Maarit Hessling (M), Anneli Karlsson (KL), Johan Thomasson (M) och
Curt-Åke Larsson (KD) att motionen ska bifallas.
Mikael Westberg (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, att motionen ska avslås med
hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.
Reservationer
Gunilla Berglund (C), Maarit Hessling (M), Anneli Karlsson (KL), Johan Thomasson (M) och
Curt-Åke Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 45

2017-09-11

Kommunstyrelsen

§ 115

Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M)
motion om utredning av nya rutiner kring
enskilda avlopp

Dnr KK 2016-00356 913
Ulf Berg (M) och Johan Thomasson (M) har lämnat in en gemensam motion och anför
följande:
På senare tid har det startat en debatt om behovet av trekammarbrunnar samt skötsel av
desamma.
I Avesta kommun döms slentrianmässigt enskilda avlopp med gamla anläggningar ut, utan
provtagning och fastighetsägarna tvingas till dyra investeringar. Allt fler börjar ifrågasätta om
dessa mångmiljardinvesteringar på nationell nivå får de miljöförbättringar som det var tänkt.
Här behövs med största sannolikhet ytterligare forskning.
Det finns dock uppgifter som Avesta kommun med fördel skulle kunna vara en del av
forskningen. Det är ingen tvekan om att det finns många enskilda avlopp som måste åtgärdas.
Vid dessa beslut borde en bedömning göras vilken typ av anläggning som måste finnas efter
brunnen. Här har markens beskaffenhet en avgörande betydelse.
Idag töms trekammarbrunnarna i Avesta ungefär en gång per år. Den bakterieflora som byggts
upp tas idag med bilen som tömmer slammet. Innehållet i brunnen består till största delen av
förorenat vatten, 80 – 90 procent. Det medför att ifrån kommunens yttre delar blir det många
transporter till gamla reningsverket i Sjövik med ett innehåll som består mest av vatten. Det
kan inte vara det effektivaste sättet att tömma en slambrunn, vare sig ur miljö- eller
kostnadssynpunkt.
Det finns idag slambilar som processar brunnens innehåll och vattnet återförs till brunnen och
endast slammet tas med. Då kan betydligt fler brunnar tömmas innan längre transporter blir
nödvändiga. Det borde även medföra att bakteriefloran som är behjälplig med nedbrytningen
av slammet i brunnen inte behöver återskapas på nytt.
Det finns idag även de som tillsätter natriumperkarbonat och bakterier en gång per månad och
det resulterar i att brunnen inte behöver tömmas på slam, i vart fall inte årligen. En artikel
finns i Land Lantbruk nummer 49/2016.
Det finns flera skäl att ta ett helhetsgrepp över enskilda avlopp och mycket talar för att både
innehavare och miljön kan bli vinnare om rätt åtgärder vidtas.
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Moderaterna i Avesta genom Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) förslag:
- Avesta kommun undersöker möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt kring
enskilda avlopp med målsättningen att både kommuninnevånare och miljön blir vinnare.
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till Avesta
Vatten och Avfall AB och till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande:
Avesta Vatten ställer sig positiva till förslaget men föreslår att beslutet kompletteras med
följande direktiv:
I uppdraget att undersöka möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt ska ingå att
bedöma om Avesta kommun har kompetens och resurser att på egen hand genomföra ett
sådant projekt.
Målsättningen bör kompletteras så att det framgår på vilket sätt som kommuninnevånarna ska
bli vinnare om det är ekonomiskt och/eller genom en minskad miljöbelastning.
Avesta Vatten och Avfall AB:s beslut:
- Att lämna över ovanstående remissyttrande till kommunstyrelsen.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttrande:
Bakgrunden till motionen är till viss del kopplad till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltnings arbete med tillsyn på enskilda avloppsanläggningar. Miljöenheten på
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har mellan åren 2008-2015 bedrivit ett
inventerings- och tillsynsprojekt riktat mot enskilda avloppsanläggningar i Avesta, Fagersta
och Norberg. Syftet med projektet var att alla avloppsanläggningar med vattentoalett
påkopplad skulle ha giltiga tillstånd och klara miljöbalkens krav på längre gående rening än
slamavskiljning. Slamavskiljning är endast en förbehandling som krävs för att efterföljande
rening ska fungera.
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Vid de avloppsanläggningar som hade tillstånd för exempelvis trekammarbrunn och markbädd
utfärdade före 1987 gjordes alltid en inspektion. Om åtgärdskrav ställdes var det, i detta fall,
riktat mot markbädden. Slutsatsen av projektet var att en stor del av avloppsanläggningarna i
alla tre kommuner saknade en anlagd efterföljande rening, t.ex. markbädd eller infiltration.
Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning ser positivt på utveckling av bättre
slamavskiljare/slamavskiljning. Det leder till att den efterföljande reningen har bättre
förutsättningar att rena avloppsvattnet. Livslängden på den efterföljande reningen ökar också
vilket sparar pengar för fastighetsägare.
För att bli lyckat bör ett forskningsprojekt ha ett tydligt syfte och utföras på vetenskapliga
grunder och tillsammans med exempelvis JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) eller
SLU (Statens Lantbruksuniversitet). Det bör nämnas att det finns en nationell lagstiftning och
lokala renhållningsföreskrifter att förhålla sig till. Hos Havs- och vattenmyndigheten kan man
söka medel till projekt för små avlopp. Innan ett eventuellt projekt genomförs bör det
undersökas vilken forskning som redan är gjord och vilka erfarenheter andra kommuner har.
forts.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut:
- Nämnden antar Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltnings yttrande som sitt eget.
Beredning
- Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion 13 december 2016.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2017 § 17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 20.
- Avesta Vatten och Avfall AB 12 april 2017 § 7 inklusive tjänsteutlåtande.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 9 maj 2017 § 39 inklusive
tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 131.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet föreslår Lars Isacsson (S) att tredje strecksatsen
ändras till följande:
- Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige februari 2018.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
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Gunilla Berglund (C), Patrik Sundin (S) och Johan Thomasson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är tillstyrkt med Avesta Vatten och Avfall AB:s och Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnds yttranden.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ges i uppdrag att undersöka möjligheten
att genomföra ett forskningsprojekt kring enskilda avlopp samt sammanställa befintlig
forskning och att detta görs i samråd med Avesta Vatten och Avfall AB.
- Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige februari 2018.
___
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Karin Perers (C) motion om modernitet - IT en
självklarhet i de flestas vardag

Dnr KK 2017-00035 913
Karin Perers (C) har lämnat in en motion och anför följande
Avesta kommun erbjuder särskilt boende för personer som har omfattande och varaktiga
behov av hjälp. Boendet ska, enligt information på kommunens webbplats, ge ”alla
hjälpinsatser som den enskilde behöver i det dagliga livet”. Behoven hos de boende är olika,
och boendet förutsätter att ansökan har beviljats av omsorgsförvaltningen. Den enskilda ska
kunna bo kvar hela livet ut.
”Särskilt boende” är – med andra ord – alltid ett hem för människor. Många av de boende är
äldre personer, som lever med sjukdomar eller funktionsvariationer. Andra är yngre. Oavsett
ålder och oavsett fysisk eller psykisk ohälsa, är boendet just människornas hem. Namnen på
sådana hem i Avesta kommun är Baldersgården, Björkhagen, Framnäs, Skogsgläntan och
Tallbacken.
Digitala verktyg – och därmed behov av tillgång till Internet – är självklara för i stort sett hela
befolkningen i vårt land. Det finns exempel på en 100-åring som bloggar. Men för Avesta
kommuns invånare, i behov av särskilt boende, är inte Internet någon självklarhet. Det, som
kommunens alla fullmäktigeledamöter och anställda anser vara omistligt, skulle vi omedelbart
förlora om vi drabbades av funktionsnedsättning som förde oss till kommunalt särskilt
boende.
Enligt uppgift från kommunens IT-avdelning är det omsorgsförvaltningen som beslutar om
den boende ska få gäst kod till hemmets befintliga nätverk eller ej. Det visar sig i verkligheten
vara en otydlig, omständlig och tidsödande modell, där svaren dröjer eller helt uteblir.
Möjlighet att, mot betalning, ansluta sig till fiber eller ett nätverk erbjuds inte. Kvar finns
alternativet eget mobilt bredband med de uppenbara begränsningar som det ger.
Det är hög tid för Avesta kommun att vakna upp. Moderna informations- och
kommunikationsverktyg är naturliga för människor i alla åldrar och med vitt skilda
hälsobetingelser.
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Avesta kommuns erbjudande om ”alla hjälpinsatser som den enskilde behöver i det dagliga
livet” måste omfatta tillgång till smidig, snabb och säker Internetuppkoppling. Det är särskilt
angeläget i en kommun som förvägrar sina invånare valfrihet, när behovet av särskilt boende
uppstår.
Värdighet och modernitet ska, enligt oss i Centerpartiet, prägla de förutsättningar som Avesta
kommun ger i särskilda boenden. Hit hör absolut förutsättning för Internetanslutning.
Vi i Centerpartiet genom Karin Perers (C) förslag:
- att Avesta kommun garanterar alla boende i särskilda boenden tillgång till smidiga, snabba
och säkra Internetuppkopplingar
- att Internetanslutning erbjuds mot relevant avgift.
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen, till Gamla Byn AB, till kommunkansliet och till pensionärsrådet för
yttrande.
Kommunkansliets yttrande:
Internet till privat boende ligger ej i IT-enhetens uppdrag. IT-enheten har ett bra samarbete
löpande med omsorgsförvaltningen och Gamla Byn och ställer upp med rådgivning när det
behövs.
Omsorgsstyrelsens yttrande:
I omsorgsstyrelsens mål- och budgetdokument 2017-2019, har styrelsen beslutat att arbeta
med indikatorn ”Samlade kvalitetsaspekter för särskilt boende äldreomsorg” under
kommunfullmäktigeperspektivet ”Avesta 2020”. Indikatorn är ett utvecklingsnyckeltal, som
baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal. Ett av dessa delnyckeltal är ”Boendeplatser i
särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna
rummet/lägenheten. Nyckeltalet avser att utveckla kommunernas infrastruktur för
internetuppkoppling där den äldre kan ansluta sin egen dator eller läsplatta, oavsett om det är
avgiftsfritt för den äldre eller inte.
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I januari 2017 initierade förvaltningen tillsammans med Gamla Byn AB, en utredning om
infrastruktur för internetuppkoppling på samtliga boenden där äldre eller funktionsnedsatta
tecknar eget hyreskontrakt. Målsättningen är att alla hyresgäster i vård och omsorgsboenden
och LSS gruppbostäder ska ha samma möjlighet som andra hyresgäster hos Gamla Byn AB att
teckna internetuppkoppling och välja TV-utbud.
Samtliga äldreboenden har nu undersökts, uttag har provats om uppkoppling finns till Gamla
Byns leverantörer av internet- och TV-utbud. Utredningen har visat att samtliga boenderum
för äldre har samma tillgång till infrastruktur som i Gamla Byns ordinarie bostadsbestånd.
Abonnemangsavgift tas ut av leverantören precis som i det ordinarie bostadsbeståndet.
Utredning på LSS gruppbostäder pågår.
Motionären har tyvärr inte fått fullständig information om hur ”gästkoder” till kommunens
intranät får användas i verksamhetslokaler eller i exempelvis våra äldreboenden. Eftersom
både äldre och funktionsnedsatta har ett eget hyreskontrakt till sina lägenheter har de heller
inte möjlighet att använda kommunens gästnätverk. I vissa fall kan en anhörig använda
nätverket och få en tillfällig ”gästkod” när man till exempel vakar över en närstående.
Kommunen får, bland annat av konkurrensskäl inte ge fri tillgång till intranätet och därmed
internetuppkoppling i en bostad med eget hyreskontrakt. Det är därför högst angeläget att
infrastruktur för internet finns på våra boenden.
Motionären beskriver en rättighet till internetuppkoppling som såväl omsorgstyrelsen som
förvaltningen tillstyrker.
Omsorgsstyrelsens förslag:
- Motionen anses besvarad med hänvisning till skrivningen ovan.
Gamla Byn AB:s yttrande:
Gamla Byn AB har bra dialog med Avesta kommun, omsorgsförvaltningen, vad gäller
installationer i befintlig vård- och omsorgsboenden samt vid nybyggnationer. Vid de fall som
installationer behöver kompletteras i befintliga boenden behöver bolaget en beställning för att
utföra installationen.
Gamla Byn AB:s beslut:
- Att ställa sig bakom förslaget till yttrande.
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Pensionärsrådets yttrande:
Seniorers vardag utvecklas alltmer i digital riktning. Digital kunskap är allt viktigare att ha i
rollen som konsument. Digital delaktighet blir även mer och mer nödvändig för att kunna ta
del av samhällsinformation och utöva demokratiska rättigheter.
Det allmänna – staten, kommunerna, landstingen och regionerna – förutsätter och kräver att
medborgare och andra invånare tar del av informationen och deltar samhälleligt via dator och
internet. Samhällsservice och offentliga aktiviteter erbjuds allt oftare på detta sätt.
Väl utformade IT-tjänster och tillgång till internet är grundläggande i dagens samhälle.
Pensionärsrådet menar därför att alla invånare har rätt att vara digitalt delaktiga. Följaktligen
bör digitala tjänster vara tillgängliga även för gäster vid kommunens särskilda boenden.
Beredning
- Karin Perers (C) motion 3 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2017 § 24.
- Kommunkansliet 17 mars 2017.
- Omsorgsstyrelsen 18 april 2017 § 49 inklusive tjänsteutlåtande.
- Gamla Byn AB 2 maj 2017 § 33.
- Pensionärsrådet 2 juni 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 132.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med omsorgsstyrelsens yttrande.
___
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Gunilla Berglunds (C) motion hembesök i
syfte att förebygga hälsa och säkerhet för
äldre

Dnr KK 2017-00037 913
Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande
Andelen äldre ökar för varje år och blir en allt större grupp i samhället. Alltfler av dessa
medborgare i Avesta bor kvar i sin bostad så länge det är möjligt. Har man hälsan och är pigg
fungerar det bra, man har inte hemtjänst eller annan hjälp från samhället.
Men det kan ändras snabbt om man blir sjuk eller kanske drabbas av olycka i hemmet.
Tidigare hade Avesta uppsökande verksamhet och besökte äldre i deras bostad för att erbjuda
information om stöd och hjälp vid behov. Man gjorde även en koll på säkerhetsrisker t ex om
det finns mattor som utgör snubbelrisk, sladdar på golvet, hur belysningen är o s v. Man
kunde också samtala om hur många sociala kontakter den äldre har, hur matlagning fungerar
o s v.
Ett förebyggande och uppsökande arbete kan var mycket värdefullt för både den enskilde och
även för kommunen. Alla ev olyckor som kan undvikas och möjlighet att kanske få stöd i tid
innan ev problem blir för stora är till nytta.
Centerpartiet i Avesta genom Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Att Avesta kommun åter inför uppsökande riskförebyggande hembesök hos äldre som idag
inte tar emot hjälp från kommunen
- Att riktlinjer för innehåll och från vilken ålder besöken ska genomföras beslutas snarast.
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen och till pensionärsrådet för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande:
Enligt socialtjänstlagens 3 kap. 4 § skall i den uppsökande verksamheten ske upplysningar om
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp.
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Avestas vård och omsorg har haft en äldreinformatör. Denne har haft uppsökande verksamhet i
form av hembesök tillsammans med primärvårdens distriktsköterskor. År 2012 omfördelades
resurserna till förmån för verksamheten på Seniorcentrum. Sedan dess utförs den uppsökande
verksamheten årligen av skriftlig information i form av tips och råd, bland annat skriften
”Säkerhet i vardagen” – tips och råd på äldre dar! från myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Samt några lokala skrifter och telefonnummer till olika verksamheter. Detta
informationsmaterial skickas till alla som är 80 år under året med erbjudan om hembesök för den
som vill.
Det finns nu även information om kommunens verksamhet och annan närliggande
samhällsinformation som färdtjänst, bostadstillägg i det nya Servicecentret på biblioteket.
Personalen på Seniorcentrum kan också vara behjälplig med ifyllande av ansökningar av olika
slag. De hjälper även till per telefon i olika ärenden som den enskilde har frågor om.
Biståndshandläggargruppen inom vård och omsorg svarar på många av de frågor som berör äldre
människor. De kan vid behov vara behjälpliga i kontakter med andra samhällsorgan.
Rehabgruppen har också påbörjat flera olika balansgrupper med träning för äldre som bor i
ordinärt boende. Gruppen träffas 10 gånger/grupp.
I det förebyggande arbetet spelar civilsamhället, med bland annat pensionärsföreningar och
brukar- och anhörigorganisationer, en viktig roll. De kan fånga upp och sprida kunskap om hur
ohälsa kan förebyggas men kan även genom att erbjuda ett socialt sammanhang spela en viktig
roll för att förebygga ohälsa. Även landstinget har ansvar att utföra förebyggande vård enligt
hälso- och sjukvårdslagen.
Omsorgsstyrelsens förslag:
- Motionen avslås med motivering att funktionen redan finns inom befintlig verksamhet.
Pensionärsrådets yttrande:
Pensionärsrådet anser att motionen bör bifallas.
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Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 3 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2016 § 25.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 23.
- Omsorgsstyrelsen 18 april 2017 § 50 inklusive tjänsteutlåtande.
- Pensionärsrådet 2 juni 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 133.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen ska
bifallas.
Susanne Berger (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, att motionen ska avslås med
hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås med hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande.
Reservation
Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Investering – Ledningslokaler

Dnr KK 2017-00235 169
Risk – och säkerhetssamordnare Max Rupla anför följande:
Vikten av att ha redundanta och säkrade samhällsviktiga verksamheter och en kommunal
ledningsförmåga blir tydligt i en orolig omvärld med höga krav från medborgare och
myndigheter om att kommunen upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Åtgärderna som
föreslås framkom först i kommunens risk- och sårbarhetsanalys från 2015 (20161024 § 155)
och har efter utredning tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) och experter landat i följande förslag:
Investeringar i ledningslokaler bidrar till att upprätthålla en del av kommunens kritiska
beroenden. Dessa åtgärder kommer att hjälpa kommunen upprätthålla grundläggande värden
som befolkningens liv och hälsa, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter samt
att värna samhällets funktionalitet i under samhällskriser, samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
Investeringen
Den totala investeringen är xxxxxx kr. Gamla Byn ABs investeringsdel är xxxxxx kr.
Gamla Byn AB tar beslut om investering om Avesta kommun bifaller sin del.
Bidrag
Upp till 50 % av kostanden kan sökas av MSB när projektet slutrapporterats.
Kapitaltjänst
Avskrivningstiden för investeringarna bedöms vara 25år. Avskrivningstiden för bedöms
utifrån investeringarnas ekonomiska livslängd på 25-35års.
Risk- och säkerhetssamordnarens förslag:
- att investera xxxxxx kr i nya ledningslokaler och funktioner runt dessa för samhällsviktiga
verksamheter förordas.
Beredning
- Risk- och säkerhetssamordnarens skrivelse 9 juni 2017.
- Risk- och säkerhetssamordnarens reviderade skrivelse 22 augusti 2017.
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Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet, under informationspunkten, lämnar risk- och
säkerhetssamordnare Max Rupla ytterligare information om ärendet och delar ut reviderade
sekretessbelagda handlingar. Efter genomgång samlas de sekretessbelagda handlingarna in
igen.
Gunilla Berglund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Investeringen i nya ledningslokaler och funktioner runt dessa för samhällsviktiga
verksamheter godkänns.
- Finansieringen hänskjuts till mål och budget 2018-2020.
___
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Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 28 augusti 2017 § 32-34.
- Arbetsutskottets beslut 28 augusti 2017 § 105-119.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
1. Dnr KK 2017-00002 002
Kommundirektörens redovisning av delegationsbeslut
- F 04/17: Revidering av beslutsattestanter för kommunstyrelsens förvaltning.
2. Dnr KK 2017-00006 002
Säkerhetssamordnarens redovisning av delegationsbeslut
– Ansökningar om tillstånd till kameraövervakning:
- RS 23/17: Länsstyrelsen i Gävleborgs län – Metria AB
- RS 24/17: Länsstyrelsen i Västernorrlands län – PEMA
3. Dnr KK 2017-00124 002
Kvalitetsutvecklarens samt enhetschefen vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut
– 04.17 – 05.17: beviljande av skolskjuts vid växelvis boende.
4. Dnr KK 2017-00127 002
Planerarens samt parkteknikern vid teknisk service delegationsbeslut
- 08.17 – 11-17 ang tillfälligt förbud mot trafik med fordon på Järnvägsbron, tillfällig
avstängning av Skolgatan samt tillfälligt förbud mot trafik med fordon på Djäknehyttevägen.
5. Dnr KK 2017 00128 002
Assistenten vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut
- 02.17 – flyttade och skrotade fordon.
6. Dnr KK 2017-00252 002
Ekonomichefens redovisning av delegationsbeslut R 62 – R 63 ang balansräkning 2016 för
donationsstiftelser samt beslut om utdelning 2017 ur donationsstiftelser och fonder.
7. Dnr KK 2017-00070 002
Markchefens redovisning av delegationsbeslut 19 april – 29 augusti 2017 ang köpeavtal,
odlingslott, jordbruksarrende, markavtal, fastighetsreglering, hyresavtal och arrendeavtal.
___
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Delgivningar

Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
1. Kommunstyrelsens protokoll 7juni 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommandesammantraden/kallelser/
1. Dnr KK 2017-00026 000
Koncernledningsgruppens anteckningar 11 maj 2017.
2. Dnr KK 2017-00026 000
Koncernledningsgruppens anteckningar 8 juni 2017.
3. Dnr KK 2017-00026 000
Koncernledningsgruppens anteckningar 13 juni 2017.
4. Handikapprådets anteckningar 19 maj 2017.
5. Pensionärsrådets anteckningar 2 juni 2017.
6. Dnr KK 2017-00116 059
Avesta-Skinnskatteberg-Norberg styrgruppsmöte för upphandlingssamarbete 17 maj 2017.
7. Dnr KK 2017-00116 049
Avesta-Skinnskatteberg-Norberg styrgruppsmöte för upphandlingssamarbete 10 augusti
2017.
8. Gamla Byn AB:s protokoll från årsstämma1 juni 2017.
9. Avesta Industristad AB:s protokoll från årsstämma 1 juni 2017.
10. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll från årsstämma 1 juni 2017.
11. Gamla Byn AB:s protokoll 7 juni 2017.
12. Gamla Byn AB:s protokoll 13 juni 2017.
13. Gamla Byn AB:s protokoll 22 augusti 2017.
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14. Avesta Industristad AB:s protokoll 13 juni 2017.
15. Avesta Industristad AB:s protokoll 22 augusti 2017.
16. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 14 juni 2017.
17. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas sammanträdesprotokoll 18 maj 2017.
18. Södra Dalarnas Samordningsförbunds protokoll 2 juni 2017.
19. Region Dalarnas protokoll 14 juni 2017.
20. Protokoll från föreningsstämma Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 16 juni 2017.
21. Dnr KK 2017-00123 107
Registering av delägarskap i Inera AB samt aktieöverlåtelseavtal mellan SKL Företag AB och
Avesta kommun rörande Inera AB.
22. Dnr KK 2017-00258 049
Sveriges Kommuner och Landstings enkätundersökning 2016-2017 ang e-handel och efakturering i kommuner, landsting och regioner.
23. Dnr KK 2016-00295 840
Utveckling i Dalarna AB:s protokoll vid extra bolagsstämma 16 mars 2017.
24. Dnr KK 2017-00254 007
Kommunrevisionens uppföljande granskning av kommunens näringslivsarbete.
25. Dnr KK 2017-00223 049
V-Dala överförmyndarkanslis prognos april 2017 samt budget 2017.
26. Dnr KK 2017-00224 191
Länsstyrelsernas överförmyndarstatistik för Avesta kommun.
27. Dnr KK 2017-00182 135
Förtydligande avseende kostnadsfördelning för språktolknämnd.
28. Dnr KK 2017-00110 112
Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut om avskrivning av ärende om vigselförrättare.
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29. Dnr KK 2017-00229 049
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om ekonomiskt bidrag till Gasarna Speedwayklubb
(Masarna speedway) om 50 000 kronor.
30. Dnr KK 2017-00261 049
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om bidrag till 2017 års jubileumsträff för kommunens
pensionärer om 55 000 kronor.
31. Dnr KK 2017-00237 269
Bergsstatens remiss om Boliden Mineral AB:s ansökan om undersökningstillstånd enligt
minerallagen.
32. Dnr KK 2017-00237 269
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings yttrande över Bergsstatens remiss om
Boliden Mineral AB:s ansökan om undersökningstillstånd.
33. Sveriges Kommuner och Landstings pressmeddelande 10 maj 2017 ang investeringar och
effektiviseringar nödvändiga framöver.
34. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen, nr 12/2017 ang
överenskommelser om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
35. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen, nr 13/2017 ang
förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.
36. Dnr KK 2017-00265 164
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut om utbetalning till kommuner och
landsting för att stärka arbetet med civilt försvar 2017.
37. Dnr KK 2016-00264 173
Migrationsverkets skrivelse ang reviderad årsplanering för mottagande av nyanlända och
information om avbrutna anvisningar.
38. Dnr KK 2015-00108 531
Region Dalarnas förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik, uppdragsavtal
avseende särskild kollektivtrafik samt avtalsbilagan uppdragsavtal avseende särskild
kollektivtrafik.
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Pärm
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2017:27 Ändringar i LAS (Lag om anställningsskydd).
2017:28 Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges
läkarförbund samt överenskommelse om Med.sdud.17.
2017:29 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet sam AkademikerAlliansen.
2017:30 Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL)
2017-32 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018.
2017:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård.
2017:34 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen för fem
barnmorskor.
2017:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK T med
AkademikerAlliansen.
2017:36 Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever.
2017:37 Interimsavtal om kopiering i skolorna.
2017:38 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling.
2017:39 Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete till
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
2017:40 Ny lag om meddelarsskydd i vissa enskilda verksamheter, Meddelarskyddslagen
(2017:151).
2017:42 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020.
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