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Information

Aktuella styrelsefrågor – respektive ordförande redovisar
■ Kommunstyrelsen – 1:e vice ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om
följande:
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har problem med rekryteringar och
vakanser bland personalen. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så har en konsult
kopplats in som ska gå igenom hur arbetsmiljön är på förvaltningen.
Kommunstyrelsen kommer senare att få en rapport över genomgången.
- Materialet för markanvisningstävlingen Lönngränd i Krylbo är snart klar för att skickas ut.
■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
- Fritidsgård i Krylbo är nästan klar och öppnar i november 2017. Bemanning pågår.
- Karlfeldtsgården drevs i egen regi sommaren 2017 eftersom renoveringsarbeten
genomfördes. Det finns förslag om att kommunen även ska sköta driften av gården
sommaren 2018.
- Pontus Ersbackens konstverk till Sportparken är under uppbyggnad, 2 av 3 torn är klara.
Markarbetet pågår i Sportparken. Konstverket på plats i februari.
- Chefen för arbetsmarknadsenheten har slutat. Rekrytering pågår.
- Yrkesutbildningen på gymnasiet är i gång: 108 personer går i språkintroduktion,
48 personer går i yrkesintroduktion och 46 personer läser övriga introduktioner.
- Bildningsstyrelsen har 58 extratjänster inom förvaltningen, det finns behov av fler.
- Nyrenoverat kök i skolan i Fors invigs i november.
- Skolresultat: Meritvärdet för årskurs 9 var 193. Kan bero på att det är många nyanlända
inom den gruppen. I Lärarförbundets rankning kommer förmodligen Avesta också att ha
dåliga siffror.
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■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Ärendet ”Riktlinjer för våld i nära relationer” (+ handlingsplan och rutiner) inklusive
hedersrelaterat våld, kommer att behandlas av omsorgsstyrelsen inom kort.
- Kvinnojouren har fått en lägenhet och kommer förhoppningsvis vara igång med sin
verksamhet i november. Omsorgsstyrelsen kommer att ta beslut om föreningsbidrag på
nästa styrelsemöte.
- I projektet ”Förtroendemodell inom hemtjänsten” är en följeforskare upphandlad.
- Omsorgsförvaltningen har haft mål- och budgetdagar. Det prognostiserade
försörjningsstödet visar en ökning med 25 mkr under perioden 2017-2020 om inte
kommunövergripande åtgärder vidtas för att försöka stoppa ökningen.
- Svårt med rekryteringen av sjuksköterskor. Därför har omsorg skrivit avtal med
bemanningssjuksköterskor under ett år (7 heltid och 1 halvtid).
- LSS-boendet på Annexgatan i Krylbo är invigt.
- Statsbidraget för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som fyller 18 år
kommer att utbetalas i december. Integrationsstrategen Birgitta Hägg har ett uppdrag att gå
igenom detta och lämna redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av
oktober. Omsorgsstyrelsen beslutar sedan hur statsbidraget ska fördelas.
■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – ordförande Laila Borger (S) lämnar
information om följande:
AIAB
- Resultatet t o m augusti visar + 3,4 Mkr.
- Prognosen 2017 visar + 2,2 Mkr.
- Hög efterfrågan på lokaler.
- Vakansgraden har inte minskat så mycket, förmodligen 5 % vid årsskiftet.
- Värdering av bolagets fastigheter i höst, kan bli nedskrivningar.
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GBAB
- Resultatet t o m augusti visar + 10,7 Mkr (8 Mkr bättre än budget och 7,5 Mkr bättre än
prognosen).
- Det är invigning av de nya lägenheterna vid Annexgatan i kväll. Uthyrningen har gått bra.
- Den nya förskolan/äldreboendet vid Balders projekteras nu.
- Om- och tillbyggnad av Fors skolas kök.
- Beslut om Markusskolans gymnastikhall 31 oktober.
- Detaljplanen för gamla badhustomten blir klar vid årsskiftet.
- Planerade byggnationer vid Ravinvägen i Krylbo och Skvallertorget pausas eftersom det
blir för dyra hyror.
- Rågskolans gymnastiksal byggs om till förskola.
- Moduler byggs vid Gullvivans förskola i Karlbo.

■ Avesta Vatten och Avfall AB – ordförande Patrik Sundin (S) lämnar information om
följande:
- Förnyelseplan för VA i Bergslagsrondellen och Åsen 33-35 i By.
- Pumpstationer upprustas.
- Reservvatten Jularbo-Dicka.
- Sluttäckningen har börjat av Karlslund.
- Projektet med Högskolan är igång.
- Nästa sammanträde för Avesta Vatten och Avfall AB behandlar ärende om avfallstaxa.
- Upphandling av ny återvinningscentral pågår, klart april 2018.
___
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Lennart Selanders medborgarförslag om
skyltning, snörenhållning, sandning och
gatuarmaturer i By samt gratis färdtjänst som
rättvisekrav

Lennart Selander har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Han lämnar förslag på följande åtgärder:
1. Anbringande av vägskylt ”Ej genomfart” vid Åsen 28 i By Kyrkby vid infarten till
radhusområdet för att möjligen begränsa ”rundkörning” som skapar oro i området.
2. Förbättrad snörenhållning och sandning av ”vänstra” sidan av gatan fram till Åsen 32. Bör
kanske en samordning ske mellan radhusområdet och kommunens gatudel?
3. Som rättvisekrav och trygghetsskapande önskas en gatuarmatur förslagsvis mellan Åsen 30
och Åsen 32.
4. För att skapa trygghet för alla gående på stora vägen fram till skola, kyrka m m önskar vi
boende i By Kyrkby att den ”svartlagda” delen före skolinfarten, genom kommunens försorg,
blir utrustad med 2 st armaturer.
5. Som rättvisekrav emotses att kommunen prövar om kommunens äldre invånare som p g a
sjukdomsskäl etc efter prövning beviljats färdtjänst, beviljas gratis åkande med färdtjänst att
jämställas med övriga ”friska” kommuninvånares möjlighet till gratis åkande.
Medborgarförslagsställarens förslag:
- Följande åtgärdas i By Kyrkby: En skylt ”Ej genomfart” vid Åsen 28, förbättrad
snörenhållning och sandning av vänstra sidan fram till Åsen 32, en gatuarmatur mellan
Åsen 30 och Åsen 32 samt två armaturer på den ”svartlagda” delen före skolinfarten.
- Avesta kommun prövar möjligheten att färdtjänstberättigade beviljas gratis åkande för att
jämställas med övriga kommuninvånares möjlighet till gratis åkande.
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att internremittera
medborgarförslaget till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
1. Förbudsmärken m m
Väghållare ska i första hand skylta med så kallad positiv skyltning, vilket innebär användande
av upplysningsmärken, i just detta fall vägmärke E17-1, återvändsgata. Förbudsmärken enligt
förslagsställaren används endast i undantagsfall, och är mest förekommande vid vägarbeten.
Vägmärket E17-1 är efter väghållarbeslut monterat.
2. Förbättrad snörenhållning m m
Förslaget/synpunkten bottnar med stor sannolikhet i oklarheter i uppdrag för de
entreprenörer som upphandlats i senaste upphandling för snöröjning med mera.
Ett förtydligande från Teknisk service sida gentemot anlitad entreprenör är redan vidtagen.
Förbättring i vinterväghållning för påtalad gatudel är alltså att vänta inför stundande
vintersäsong 2017-2018.
3. Rättvisekrav belysning Åsen 30-32
Befintlig belysning vid fastigheterna nr 30 och 32 har det inbördesavstånd som är erforderligt
och vanligt förekommande på de flesta håll i kommunen. Fastigheterna har dessutom sina
respektive in- och utfarter mot gatan, ej mot länsvägen där belysning önskas.
Ytterligare belysning vid nr 30-32 avslås.
4. Belysning på svartlagd del länsväg
Längs väg 705, mellan befintlig belysning vid Åsen 32 och länsväg 710 saknas belysning, och
har ej funnits före ombyggnationerna av belysning i By och Näs.
Vid inspektion på plats noteras viss gångtrafik längs länsväg 710. Komplettering av belysning
på nämnd sträcka, bestående av två ljuspunkter kan synas vara ej helt obehövliga.
Erforderliga tillstånd från väghållaren, Trafikverket, kommer att inhämtas innan
kompletteringsbelysning kan bli genomförd.
Kompletteringsbelysning som är av mindre storlek tillstyrks.
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5. Avgiftsfri färdtjänst
Färdtjänsten betalas idag av resenären genom en egenavgift per enkelresa där kostnaden
baseras på avståndet. Den billigaste resan är för sträckor upp till 10 kilometer och kostar
40 kronor där beloppet sedan höjs för varje ny mil. Den del av trafikkostnaden som inte täcks
av egenavgiften finansieras gemensamt av länets kommuner enligt ett nytt finansieringsavtal
för kollektivtrafiken som började gälla 1 januari 2017. Kostnaderna fördelas ut på
kommunerna efter invånarantal istället för att respektive kommun betalar för sina
kommuninvånares resor.
Färdtjänsten ger en högre servicenivå än den allmänna kollektivtrafiken då färdtjänsten kör
dygnet runt och från dörr till dörr. Färdtjänsten gör det också möjligt att resa i hela Dalarna
samt 30 kilometer över länsgräns. Det går därför inte att rakt av jämföra och jämställa med
den avgiftsfria allmänna kollektivtrafiken som baserar sin trafik på turer enligt en tidtabell.
Det nya avtalet har inneburit kraftigt ökade kostnader för Avesta kommun gällande
färdtjänsten. Kostnaderna har ökat med 38 % hittills under 2017 jämfört med samma period
2016 och beräknas hamna kring 4 miljoner kronor för 2017. Ökningen beror främst på att
Avesta kommuns kostnader för färdtjänsten var lägre än genomsnittet per invånare i länet
innan det nya avtalet började gälla. Kostnadsökningen gör att Avesta kommun nu betalar
454 kronor per färdtjänstresa medan genomsnittskostnaden per resa låg på 376 kronor 2016.
Vid ett införande av avgiftsfri färdtjänst skulle kommunen till en början stå för resenärernas
egenavgifter. Egenavgifterna bedöms ligga på ungefär 400 000 kronor årligen räknat på dagens
antal resor. En avgiftsfri färdtjänst skulle troligen innebära att antal resor per beviljad person
skulle öka. Utöver att täcka egenavgifterna kommer kommunen vid införande av avgiftsfri
färdtjänst därför även behöva kompensera övriga finansiärer för de förväntade ökade
kostnaderna som de ökade antalet resor bidrar till. Varje ny färdtjänstresa skulle troligen kosta
kommunen cirka 500 kronor. Vid ett eventuellt ökat resande med 50 % skulle den totala
extrakostnaden för införande av avgiftsfri färdtjänst hamna på cirka 2,5 miljoner kronor
årligen. Jämförelsevis dubblerades snabbt resandet på den allmänna kollektivtrafiken när
trafiken blev avgiftsfri och numera är ökningen över 200 % jämfört med innan införandet.
Avesta kommun kan heller inte själv besluta om att införa avgiftsfri färdtjänst utan ett sådant
beslut behöver även tas av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, Region Dalarna.
Teknisk service förslag
- Medborgarförslaget rörande punkt 1-2 är besvarat, punkt 3 avslås och punkt 4 tillstyrks.
- Medborgarförslaget rörande punkt 5 om avgiftsfritt resande med färdtjänsten, avslås.
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Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Lennart Selanders medborgarförslag 2 januari 2017.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2017 § 19.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 17.
- Lennart Selanders komplettering av medborgarförslaget 19 juli 2017.
- Teknisk service yttrande, 29 augusti 2017, skrivelse nummer 44.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 40.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget punkt 1 vägskylt och punkt 2 förbättrad snörenhållning är besvarad
med teknisk service yttrande.
- Medborgarförslaget punkt 3 belysning Åsen 30 – 32, avslås.
- Medborgarförslaget punkt 4 kompletterings belysning av mindre storlek mellan Åsen 32
och länsväg 710, tillstyrks.
- Medborgarförslaget punkt 5 avgiftsfritt resande med färdtjänst, avslås.
___
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Ann-Katrin Rönnqvist Janssons
medborgarförslag om belysning vid
återvinningsstationen i Högbo samt på
cykelbanorna mellan Skoglunda och
Get Johanna/Gärdet

Dnr KK 2017-00064 912
Ann-Katrin Rönnqvist Jansson anför följande i medborgarförslaget:
Belysning vid den nya återvinningen vid infarten till Högbo är ett måste. Kanske är det på
gång eftersom även gång- och cykelbanorna i området skulle få belysning.
Som det är nu så ser man knappt vad som står på containrarna även om man har billjuset på.
Någon form av belysning på cykelbanan, genom tunneln, och vägen fram mot Skogsgläntan
och Grytnäs gärde.
Belysning finns på cykelbanan som leder till Skogsbo skola från Skoglundaområdet men inte
om man svänger av åt höger från Skoglundaområdet på leden mot Get Johanna/Gärdet. Den
tunneln är absolut kolsvart att komma in i och leden saknar belysning. Har alltid varit så men
efter allt som händer är de nog på sin plats att göra något åt det.
Ann-Katrin Rönnqvist Janssons förslag.
- Ordna belysning vid återvinningsstationen i Högbo.
- Ordna belysning på cykelbanorna mellan Skoglunda och Get Johanna/Gärdet.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att internremittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service yttrande
Återvinningstationerna i Avesta kommun tillhör annan ansvarig huvudman, FTI AB.
(Förpackning och tidningsinsamlingen AB).
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Teknisk service anser att förslaget om belysning på cykelbanan mellan Skoglunda och Get
Johannas väg ligger helt i linje med Avesta kommuns belysningspolicy, där cykelvägar är
prioriterade i belysningsarbetet.
Teknisk service förslag
- Belysningen på cykelbanan mellan Skoglunda och Get Johannas väg tas med i teknisk
service belysningsplan för 2018-2019.
- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.
Vid tekniska utskottets beredning av ärendet gavs uppdrag till teknisk services
resultatenhetschef Mikael Jansson att se över möjligheten att vid upplåtelse av kommunal
mark, ställa krav på trygg belysning.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Ann-Katrin Rönnqvist Janssons medborgarförslag 16 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 46.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 61.
- Teknisk service yttrande skrivelse 22 augusti 2017, nr 140.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 41.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anneli Karlsson (KL), Lis Linnberg (L),
Maarit Hessling (M) och Johan Thomasson (M) att den del av ärendet som handlar om
belysning vid återvinningsstationerna ska återremitteras. Anledningen till återremiss är att de
inte är nöjda med teknisk service svar. De anser att belysning är nödvändigt vid stationerna ur
ett trygghetsperspektiv och det måste klargöras bättre vem som har ansvar för att belysning
kommer upp.
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Susanne Berger (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och därmed bifall till teknisk service
förslag till kommunstyrelsen:
- Medborgarförslaget delen belysning återvinningstationen Högbo är besvarat med teknisk
service yttrande.
- Medborgarförslaget delen belysning på cykelbanan mellan Skoglunda och Get Johannas
väg tillstyrks och tas med i teknisk service belysningsplan för 2018-2019.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt Susanne Bergers (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget delen belysning återvinningstationen Högbo är besvarat med teknisk
service yttrande.
- Medborgarförslaget delen belysning på cykelbanan mellan Skoglunda och Get Johannas
väg tillstyrks och tas med i teknisk service belysningsplan för 2018-2019.
Reservationer
Johan Thomasson (M), Jan-Olof Källström (C), Anneli Karlsson (KL), Lis Linnberg (L),
Fredrik Mattsson (M), Martti Hopponen (SD) och Maarit Hessling (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anneli Karlssons m fl förslag.
___
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Hans Ristborgs medborgarförslag om
upplysningstavlor vid älvpromenaden

Dnr KK 2017-00065 912
Hans Ristborg anför följande i medborgarförslaget:
Medborgarförslagsställaren brukar ibland ta promenader på båda sidor om älven, på de
anlagda promenadstråken mellan Kyrkbron i Avesta och järnvägsbron i Krylbo. Det är
trevligt, med mycket varierande och sevärd natur. Avsnittet på östra sidan mellan Kyrkbron
och Åsbobron är särskilt fascinerande med bäverfällda träd och spår av hur älven ätit sig ner i
terrängen.
För att möjliggöra promenad i detta område finns träbroar av så hög kvalitet att även
rullstolsburna torde kunna besöka platsen. Kort sagt detta är en pärla inom vår kommun som
förtjänar att lyftas fram och uppmärksammas som turistmål.
Medborgarförslagsställaren saknar och föreslår komplettering med upplysningstavlor (liknande
de vid Döda fallen) som beskriver vad man ser i form av naturformationer och spår av bäver.
- Hur lever bävern i allmänhet och just här?
- Går bävern alltid samma väg så att det uppstår stigar i vass o övrig natur?
- Varför fäller bävern träd?
- Är den skygg eller farlig?
- När på dygnet är den aktiv?
- Pågår nu någon långsam förändring av älvfåran?
Det väcks många frågor kring naturen när man går denna promenad.
Hans Ristborgs förslag:
- Upplysningstavlor sätts upp på östra sidan mellan Kyrkbron och Åsbobron.
- Någon tar en promenad gärna tillsammans med några skolelever och noterar vilka frågor
som behöver svar. När ett lämpligt upplysningsmaterial iordningställts så kan även en
broschyr göras för utdelning på Turistbyrån och kanske i skolan.
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Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att internremittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service yttrande
Teknisk service ser positivt på förslaget och anser det vara av nytta för kommuninvånare och
besökare i Avesta.
Teknisk service arbetar sedan en tid med återställning av redan befintlig information vid
särskilda platser, ex Döda fallen.
Framtagande av information bör ske i samverkan med bildningsförvaltningen därefter
ombesörjer teknisk service tillverkning och montering av skyltar.
Teknisk service förslag
- Medborgaförslaget tillstyrks enligt teknisk service yttrande.
Beredning
- Hans Ristborgs medborgarförslag 17 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 47.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 62.
- Teknisk service yttrande 29 augusti 2017, skrivelse nr 136.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 42.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar medborgarförslagsställaren
Hans Ristborg och informerar om förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget tillstyrks.
- Teknisk service ges i uppdrag att ta fram informationstavlor i samarbete med
bildningsförvaltningen.
___
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Vikariekostnad vid ESF-projekt (Europeiska
Socialfonden)

Dnr KK 2017-00294 027
Integrationsstrateg Birgitta hägg anför följande:
Avesta kommun ansöker om projektmedel från Europeiska Socialfonden för att genomföra
en treårig personalutbildningsinsats. För att täcka de vikariekostnader som då uppkommer på
bildnings- och omsorgsförvaltningarna under 2018 ansöks här om 131 000 kronor från
utvecklings- och integrationsmedel som kommunen tilldelats för 2018. Behov för
vikariekostnader för 2019: 731 125 kronor och för 2020: 322 500 kronor. Vidare finns behov
av 300 000 kronor för förtäring vid projektets introduktionsdagar.
I Avesta kommuns Program för interkulturell integration 2016-2020, antaget av
kommunfullmäktige 2016-06-20, fastslås att ”Alla medborgare i Avesta kommun ska ha lika
möjligheter till arbete, språk och utbildning”. Vidare står det att ”Avesta kommunkoncern ska
vara ett föredöme som arbetsgivare, genom att ta tillvara den kompetens och kraft som
samtliga kommunens medborgare besitter, så långt det är möjligt.” Målet är ett interkulturellt
förhållningssätt, vilket innebär att kommunens medborgare med olika bakgrunder inte ska leva
parallellt med varandra i ett mångkulturellt samhälle, utan interagera med varandra och ha
utbyte av varandras olikheter och se likheter genom att samverka utifrån kompetens, intresse
och/eller behov. För att kunna se det gemensamma och likheterna krävs kunskap och
utbildning om människors olika bakgrunder samt om fördomar, främlingsfientlighet och
rasism.
I det material som insamlats som underlag för integrationsplanen, samt i omfattade samtal
med ett stort antal chefer har det framträtt ett behov av att bearbeta den situation som
uppstått då ett stort antal nyanlända under en relativt kort tidsrymd flyttat till orten. Det råder
stor arbetslöshet bland de nyanlända och kartläggningen visar att beredskapen för att ta emot
dessa på arbetsplatserna behöver förstärkas, vilket kan göras genom en utbildningsinsats där
utrymme ges för samtal och gemensam problemlösning.
I Program för interkulturell integration 2016-2020 står att den centralt placerade
integrationsstrategen ska arbeta aktivt med projektansökningar för kommunen samt
tillsammans med andra kommuner och myndigheter för ett optimalt integrationsarbete med
kommunövergripande syfte.
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Med detta som utgångspunkt ansöker Avesta kommun om projektmedel från Europeiska
Socialfonden för att genomföra en treårig personalutbildningsinsats för alla kommunanställda.
Projekt inom den aktuella utlysningen ska resultera i en ökad kompetens avseende mottagande
av nyanlända på arbetsplatserna och göra dessa mer tillgängliga för denna grupp arbetslösa.
Projektet syftar till att främja social sammanhållning och en god integration, och motverka
rasism och segregation. Avesta kommuns koncernledning har den 8 juni 2017 fattat beslut om
att ansöka om ESF-medel.
Den tid som Avesta kommuns personal som deltagare lägger ned i projektet utgör
kommunens egen insats, därtill kommer 50 % av Integrationsstrategens lön som under
projekttiden finansieras av projektmedel, övriga projektkostnader finansieras av ESF.
Uppkomna vikariekostnader kan dock inte täckas av projektmedel.
Under 2018 är den beräknade kostnaden för vikariekostnader beräknad till 150 000 kronor,
under år 2019 är den beräknade kostnaden 750 000 kronor, och under år 2020 är den
beräknade kostnaden 350 000 kronor. Sammantaget är kostnaden för vikariekostnader alla tre
åren 1 250 000 kronor. Finansiering föreslås ske genom medel från utvecklings- och
integrationspotten.
Under utbildningsinsatsen kommer cirka 500 kommunanställda att leda utbildningsprocessen
på sin arbetsplats, dessa kommer att samlas för introduktionsdagar. Då projektbudgeten är
begränsad saknas medel för att bjuda på förtäring som uppmuntran för den gedigna insats
som gjorts inom integrationsområdet under de senaste åren och som start på det arbete som
ska utföras under utbildningsinsatsen. För detta behövs 300 000 kronor.
Integrationsstrategens förslag:
- För att täcka de vikariekostnader som uppstår i samband med det planerade
personalutbildningsprojektet avsätts 150 000 kronor av de integrationsmedel som
kommunen tilldelats för 2018, 750 000 för år 2019 och 350 000 för år 2020.
- För att täcka kostnaden för förtäring vid introduktionsdagarna avsätts 300 000 kronor av
utvecklings- och integrationspotten.
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Vid arbetsutskottets beredning av ärendet enas ledamöterna om följande beslutsformulering:
- För att täcka vikariekostnader och övriga kostnader för integrationsprojektet som uppstår i
samband med det planerade personalutbildningsprojektet avsätts 250 000 kronor för 2018,
850 000 kronor för år 2019 och 450 000 kronor för år 2020.
- Finansieringen hänskjuts till beredning av mål och budget 2018-2020.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 13 september 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 september 2017 § 127.
Kommunstyrelsens beslut
- För att täcka vikariekostnader och övriga kostnader för integrationsprojektet som uppstår i
samband med det planerade personalutbildningsprojektet avsätts 250 000 kronor för 2018,
850 000 kronor för år 2019 och 450 000 kronor för år 2020.
- Finansieringen hänskjuts till beredning av mål och budget 2018-2020.
___
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Jerry Harryssons (C) motion om märkning av
värdeföremål för att minska stölderna

Dnr KK 2017-00072 913
Jerry Harrysson (C) anför följande i motionen:
Vi blir ständigt påminda om att det saknas poliser, så att de kan sköta sina arbetsuppgifter.
Det värsta är att alla platser till polisutbildningen inte är besatta, detta trots att man sänkt
intagningskraven till utbildningen.
Avesta kommun har flest inbrott och våldtäkter i hela Dalarna. Polisen är beroende av
allmänheten för att man ska kunna lösa brotten.
Hur ska allmänheten kunna hjälpa polisen att lösa inbrott?
Ett sådant exempel är att vi får möjlighet att börja ”Lacka" våra värdesaker med DNA-kod,
samtidigt utrustas polisen med UV-lampor som gör att stulet gods lätt kan upptäckas.
Hälare skall enligt polisen inte vilja befatta sig med märkt gods, värdeföremålen kan märkas
med ” DNA Lack ” som går att köpa i affärerna, varje flaska har en unik DNA-kod, som
kopplas till ägarens uppgifter, polisen ser koden och föremålen, som sedan kan överlämnas till
den rättmätige ägaren.
Försök har gjorts på andra platser och inbrotten har kunnat minskas, med upp till 40 % på
1 år
Jerry Harrysons (C) förslag:
- Kommunen tillsammans med polisen verkar för att minska stölderna i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
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Teknisk service yttrande
- I dagsläget stöldmärks de flesta av Avesta kommuns värdesaker på annat sätt än genom
DNA-märkning. Utrustningen skyddas också av rutiner för användning, hantering och
förvaring av utrustningen samt skalskydd på byggnader där utrustningen förvaras.
- Till allmänheten erbjuds möjlighet till stöldmärkning via de flesta försäkringsbolag samt det
utbud som finns på privata marknaden. Kommunen kan inte förorda en märkning ensidigt
men kan konstatera att stöldmärkning är ett effektivt sätt att värja sig mot brottslighet.
Stöldmärkning bör kompletteras med flera skyddsåtgärder.
Säkerhetssammordnarens förslag
- Jerry Harryssons förslag om DNA-märkning av kommunens värdesaker avstyrkes.
Vid tekniska utskottets beredning av ärendet förtydligade säkerhetssammordnare Max Rupla
yttrandet, att Avesta kommuns verksamheter själva beslutar vilka inventarier som ska DNA
märkas.
Beredning
- Jerry Harryssons motion 21 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 49.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 67.
- Teknisk service säkerhetssamordnares yttrande 22 juni 2017, skrivelse nr 108.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 45.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.
___
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Försäljning av ett område av fastigheten
Avesta 3:5

Dnr KK 2017-00291 253
Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande:
Förslag till avtal har upprättats med Gamla Byn AB angående försäljning av ett område av
fastigheten Avesta 3:5 vid Baldersgatan. Överenskommen köpeskilling är 1 500 000 kronor.
Markområdet har en tomtareal på ca 10 800 m² och ska avstyckas från kommunens fastighet
Avesta 3:5. På tomten ska Gamla Byn bygga äldrebostäder samt en förskola. Byggnationen
genomförs enligt en nyligen upprättad detaljplan, laga kraft 2017-03-29.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Stadsingenjörens/markchefens förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner ovan redovisat köpekontrakt avseende försäljning
av ett område av Avesta 3:5 till Gamla Byn AB för en köpeskilling av 1 500 000 kronor.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 4 september 2017.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 18 september 2017 § 38.
Förslag till kommunfullmäktige
- Köpekontrakt avseende försäljning av ett område av Avesta 3:5 till Gamla Byn AB för en
köpeskilling av 1 500 000 kronor godkänns.
___
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Köp av fastigheten Målaren 2 i
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00292 252
Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande:
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende köp av fastigheten Målaren 2. Säljare är
Avesta Industristad AB. Överenskommen köpeskillingen är 682 400 kronor.
Fastigheten är planlagd för industriändamål och har en areal på 8 530 m². Tillsammans med
kommunens intilliggande mark har fastigheten ett strategiskt läge i Källhagenområdet.
Fastigheten är idag utarrenderad för bilskrotsverksamhet.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Stadsingenjörens/markchefens förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner ovan redovisat förslag till köpekontrakt avseende
köp av industrifastigheten Målaren 2 för en köpeskilling av 682 400 kronor.
Beredning§
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 4 september 2017.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 18 september 2017 § 39.
Förslag till kommunfullmäktige
- Köpekontrakt avseende köp av industrifastigheten Målaren 2 för en köpeskilling av
682 400 kronor godkänns.
___
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Försäljning av industrimark i
Källhagenområdet

Dnr KK 2017-00295 253
Stadsingenjör/markchef Ulf Lademyr anför följande:
Förslag till avtal har upprättats avseende försäljning av industrimark vid Målargatan i
Källhagen. Köpare är Värmevärden AB för en överenskommen köpeskilling av 655 000
kronor. Markens areal är ca 26 200 m². Marken kommer att genom fastighetsreglering
överföras från kommunens fastighet Avesta 4:36 till Värmevärdens befintliga fastighet
Målaren 4.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till avtal.
Stadsingenjörens/markchefens förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner ovan redovisat förslag till avtal avseende
försäljning av industrimark till Värmevärden AB.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 6 september 2017.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 18 september 2017 § 41.
Förslag till kommunfullmäktige
- Avtal avseende försäljning av industrimark vid Målargatan i Källhagen till Värmevärden AB
för en köpeskilling av 655 000 kronor godkänns.
___
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Delårsbokslut 2017-08-31 inkl årsprognos för
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00301 042
Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut 2017-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun,
dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten och Avfall
AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Delårsbokslutet innefattar följande delar:
- Vision
- Förvaltningsberättelse
- Inledning
- Samhällsekonomisk utveckling
- God ekonomisk hushållning
- Sammanställd redovisning - Koncernen
- Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2017
- Finansiell analys
- Räkenskaper
- Redovisningsprinciper
- Personalredovisning
- Verksamhetsberättelse
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Omsorgsstyrelsen
- Bildningsstyrelsen
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
- Gamla Byn AB
- Avesta Industristad AB
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
- Avesta Vatten och Avfall AB
- Redovisningsmodellen
- Begreppsförklaringar
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Avesta fortsätter att växa
Den sista juni 2017 bodde 23 238 personer i Avesta kommun.
Under det första halvåret 2017 växte Avestas befolkning med 77 personer. Detta är en
halvering jämfört med första halvåret 2016 då befolkningsökningen uppgick till 154 personer.
Samtliga kommuner i Dalarna förutom tre hade en växande befolkning det första halvåret
2017.
Flyttnettot för Avesta kommun var positivt med 87 personer. Från januari till och med juni
2017 flyttade 704 personer till Avesta (jämfört med 737 personer 2016) och 617 flyttade ut
(581). Av de 704 personer som flyttade till Avesta kom 112 från andra kommuner i Dalarna,
362 från övriga Sverige och 230 från utlandet.
Befolkningen ökade i samtliga ålderskategorier upp till 34 års ålder, och minskade i samtliga
kategorier från 60 års ålder och äldre. För åldersgrupperna mellan 35 och 59 år var
befolkningen relativt oförändrad i antal. 65 procent av den totala befolkningsökningen under
första halvåret 2017 bestod av män, vilket är en förändring jämfört med 2016 då 58 procent av
den totala befolkningsökningen bestod av kvinnor.
Födelsenettot var negativt under januari till juni månad. Totalt låg födelsenettot på minus 30
för det första halvåret.
I två av de fyra distrikten har befolkningen ökat. Ökningen i centrala Avesta var 72 personer
och i By 25 personer. I Folkärna minskade befolkningen med sex personer och i Grytnäs med
16 personer. Utöver de förändringarna ökade befolkningen med ytterligare två personer från
okänt distrikt.
Boende
I mars 2015 antog kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun
2015-2020. Programmet innehåller riktlinjer för Avesta kommuns bostadsförsörjning samt
strategier för att möta den ökande efterfrågan på bostäder. Programmet visar på ett behov av
att utöka det befintliga bostadsbeståndet över de kommande fem åren, både genom
upprustning av existerande bostäder samt om- och nybyggnationer. Både hyres- bostads- och
äganderätter efterfrågas.
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Inom delprojektet ”Utveckla bostadsmarknaden tillsammans med externa intressenter” i
Avesta 2020-projektet inleddes arbetet med att locka externa intressenter att bygga bostäder i
Avesta. Detta arbete har fortsatt efter att Avesta 2020-projektet avslutades.
Byggnation av ett flerfamiljshus på Örnen 6 påbörjades under våren 2017. Här byggs 11
hyreslägenheter med hög standard. På tomten Jansbo3 bredvid polishuset i centrala Avesta har
Swedish House Construction under vintern och våren byggt 20 hyresrätter i två våningar.
Swedish House Construction planerar dessutom för ytterligare 15 hyresrätter centralt i Avesta.
Dessa är planerade att stå klara till årsskiftet 2017/2018.
Avesta kommun planerar dessutom för fler nya bostäder! Med start i höst kommer vi att bjuda
in till tre markanvisningstävlingar för bostadsbebyggelse i Krylbo och Avesta.
Detaljplanearbeten pågår för fullt. I och med tävlingen hoppas man kunna börja bebygga
tomterna i samverkan med utvald exploatör.
Först ut är kvarteret Lönngränd i Krylbo, helt nära järnvägsstationen och älven. Den tävlingen
kommer ut under hösten 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 släpps därefter Mattsbohöjden, en
central tomt i Avesta, högt belägen med en utsikt över stad och vatten. Sommaren 2018
bjuder vi in till ny markanvisningstävling för exploatering av den f d Sågplan i Krylbo, med ett
underbart strandläge vid Dalälven.
Näringsliv
Från Avestas två största företag Outokumpu och Stora Enso Fors rapporteras positiva
signaler vilket också innebär att flera underleverantörer till dem har mycket jobb.
Fortsatt stort intresse för etableringar i Avesta finns. Biltema avser att i september lämna in
bygglovsansökan för etablering i Dalahästområdet. KappAhl etablerar sig i Avestagallerian i
september och omlokaliseringar av befintliga butiker gör att Gallerian utvecklas positivt.
Nyetablering av KappAhl, och omlokaliseringar av butiker stärker Avestagallerian och ger
även möjligheter till utveckling hos andra fastighetsägare i centrum.
Senast redovisade siffror för handeln i Avesta visar på att Avesta behåller en stark position
med jämförbara kommuner.
I Horndal har Avesta kommun sålt ett stort detaljplanelagt industriområde. Avsikten är att ett
datacenter ska etableras i Horndal och ett intensivt arbete pågår inom kommunkoncernen för
att förbereda Avesta och Horndal för denna stora etablering.
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Handeln
Avestagallerians Företagarförening har ombildats till Avesta Centrumförening för att kunna
vara verksamt i hela centrum samt kunna organisera även fastighetsägare och butiker utanför
Avestagallerian. Målsättningen är att Avesta Centrumförening ska vara den sammanhållande
utvecklingsorganisationen i centrum mellan butiker, fastighetsägare och Avesta kommun.
Utifrån detta avvecklas för närvarande Avesta Stadsutveckling (ASU).
Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Avesta har minskat under årets sju första månader, både för åldersgruppen
16-64 år och för ungdomar mellan 18 och 24 år. Den totala arbetslösheten uppgick i slutet av
juli till 1 360 personer, varav 220 var ungdomar mellan 18-24 år. Detta motsvarar en
minskning på 19,4 % för ungdomar och 8,1 % för åldersgruppen 16-64 år.
Per 31 juli 2017 låg den totala arbetslösheten, öppet arbetslösa och personer i åtgärder, i
Avesta högre än både riket och Dalarna. Detta gäller även för ungdomar mellan 18-24 år.
Behovet och efterfrågan av en tydlig och långsiktig samverkan kring målgruppen ungdomar
och nyanlända har ökat markant det senaste året, både inom kommunala verksamheter och
med övriga samverkansparter. Arbetsmarknadsenhetens insats Ungdomscenter Avesta har
tidigare varit en framgångrik satsning som kommunen genomfört i samverkan med
Arbetsförmedlingen (AF) och Socialtjänsten. Förutom under första halvåret 2017 då antalet
ungdomar som Arbetsmarknadsenheten aktivt jobbar med drastiskt sjunkit. Bland annat beror
detta på AF:s upphandling av kompletterande aktörer inom stöd och matchning samt ett eget
AF/ESF projekt ”Ung framtid”. Men vi har också sett en förändring av målgruppen där andra
behov behöver tydliggöras som vi behöver skapa förutsättningar att jobba vidare med. Inför
2018 ser vi i samverkan tillsammans över hur vi ska jobba vidare för att med hållbarhet
fortsätta få ner ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har tillsammans med Region Dalarna bedrivit projektet.
Unga till arbete mot målgruppen 18-24 år där syftet varit att identifiera egna resurser samt få
hjälp till en praktikplats som underlättar att få ett jobb. Projektet har genomförts i två
omgångar om 3 år och avslutas nu from oktober 2017. Under perioden jan-augusti har AME
haft aktivitet för 15 ungdomar varav 11 män, en hen och tre kvinnor.
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En man har fått jobb på heltid, en man och en kvinna jobbar på timmar, fyra män och en
kvinna räknas som slutförda uppdrag och återgår till remitterande instans, en man och en
kvinna har skrivits in på AF för vidare insats, en man har flyttat från Avesta, en man har gått
över till Framtidsjobb Avesta, en man har gått till studier på SFI, en hen börjar studera på
folkhögskola samt en man uppbär aktivitetsersättning.
Samverkansteamet Avesta startades 2015 med stöd av Södra Dalarnas
Samordningsförbund. Teamet drivs i samverkan mellan Avesta kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Landstinget och riktar sig till individer i behov av samordnad
rehabilitering och som står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen är 16-64 år. Under årets
första halva har man jobbat med 38 personer, varav 18 män och 20 kvinnor. Hittills har sju
personer fått arbete, varav fyra kvinnor och tre män. Två kvinnor har börjat studera och fem
personer har gått vidare till annan arbetslivsinriktad rehab.
2016 erbjöds 212 feriejobbplatser i relation till i år då 216 gymnasieungdomar fått feriejobb i
Avesta kommun. I år har vi erbjudit feriejobb inom grönyteskötsel, köksverksamhet,
barnverksamhet, Visentparken, Sportparken, äldreomsorgen, Metropoolen, musikskolan samt
på Verket och AME. Feriejobb är en viktig och bra möjlighet till en yrkesintroduktion, få en
egen inkomst och arbetslivserfarenhet!
Förutom att kommunen erbjuder kommunala feriejobb har avtal tecknats med Roligaste
Sommarjobbet som drivs av företaget Indivator. I år erbjöds 40 gymnasieelever möjlighet att
skapa sitt eget sommarjobb under fyra veckor, en ökning med 10 platser. Syftet är att öka
ungas intresse och förståelse för företagande.
Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar, Kommunalt Aktivitetsansvar, som har
fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning. Under 2016 träffade man 96 ungdomar totalt och hittills mellan 1 jan-31 augusti
2017 har AME genomfört aktiviteter med 22 ungdomar, 15 män och sju kvinnor. 45
ungdomar har fått erbjudande om aktivitet men har tackat nej. 98 ungdomar har
avslutats under tiden, 48 på grund av att de fyllt 20 år, 40 har flyttat från Avesta och ytterligare
10 har återgått till studier på gymnasienivå.
Framtidsjobb Avesta är ett sedan april 2016 nystartat ESF projekt för de som är särskilt
långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen är 16-64 år. Deltagarna kommer från AF och
Socialtjänsten. Från januari till juni har man haft 45 deltagare inskrivna, 21 män och 24
kvinnor, varav fem under 25 år.
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Hittills har 15 börjat arbeta, varav nio kvinnor och sex män. Tre har börjat studera på
studiemedelsberättigade utbildningar, varav två män och en kvinna. Fyra personer har avbrutit
insatsen pga flytt eller dylikt, varav tre män och en kvinna. Tydligt behov av verksamheten
finns och utmaningen framåt ligger i att långsiktigt kunna ta emot och jobba aktivt med fler
deltagare.
AME samordnar visstidsanställningar med ekonomiskt stöd inom kommunens
förvaltningar. Under årets första halvår har vi samordnat 48 anställningar, varav 37 män och
11 kvinnor.
Att det är så många fler män än kvinnor som fått arbete beror på anvisningar AME får från
AF och Socialtjänsten. De kartlägger personer som kan vara berättigade till olika insatser som
t ex anställningar med stöd och som är anställningsbara utifrån kartläggningen som även AME
är delaktiga i till viss del. Vi ser gärna att fler kvinnor får möjligheten att nå en anställning och
behöver då få fler remitterade till våra verksamheter. Utmaningen är att öka den procenten.
AME Service erbjuder meningsfull praktik eller olika typer av anställning med stöd.
Deltagarna kommer från AF och Socialförvaltning. Målgruppen är 16-64 år. Hittills under året
har man haft sammanlagt 46 deltagare varav 38 män och åtta kvinnor. 12 har varit ungdomar,
varav 10 män och två kvinnor. Hittills har sex avslutats till jobb, tre till studier och 10 har
återgått till remitterande instans för andra insatser. 15 personer har erbjudits praktik.
Regeringen har genom delegationen unga till arbete (DUA) initierat åtgärder för att
arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag på lokal
nivå. En lokal överenskommelse för Avesta kommun omarbetas under hösten med AF.
Överenskommelsen syftar till att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och
varaktigt minska ungas arbetslöshet genom en utvecklad gemensam verksamhet. Nya
möjligheter för ungdomar med studier i kombination med praktik följer med
överenskommelsen. Ett sådant exempel är upprättande av Utbildningskontrakt. En utökning
av DUA har skett i år där även vuxna nyanlända ingår.
AME har fokus på att utöka utbudet av praktik riktad mot personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden för att förbereda dessa personer för extern sysselsättning och för att möta
arbetsmarknadens behov. Även insatserna direkt riktade mot nyanlända kommer att öka under
hösten 2017 och under 2018.
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Avesta 2020
Med avstamp i projektet Avesta 2020, vars syfte var att långsiktigt arbeta med
företagsetableringar, attraktivitet, bostadsbyggande och därmed följande befolkningsökning,
har arbetet fortsatt med omförminskad intensitet.
Befolkningssiffrorna har fortsatt att öka dels genom nyanlända men också genom en stor
inflyttning från övriga landet. Stor efterfrågan har funnits, och finns, från företag som vill
etablera sig i kommunen. Kända varumärken såsom Biltema har beslutat sig för att etablera sig
i Avesta och ett stort datacenter har köpt ett stort markområde i syfte att etablera sig i
Horndal. I Avesta centrum har KappAhl beslutat sig för att öppna butik. Stort efterfrågetryck
finns även efter ledig och detaljplanelagd industrimark.
Ett flertal bostäder har blivit inflyttningsklara under året och fler planeras. Dessutom kommer
kommunen att gå ut med en markanvisningstävling avseende platser för byggnation av
flerfamiljshus för att möta det ökande efterfrågetrycket på bostäder.
Servicecenter har under våren startats upp i Avesta kommuns bibliotek. Syftet är att
kommunmedborgare och näringsliv ska få ”en väg in” till kommunen och att cirka 70 procent
av inkommande frågor kan behandlas i servicecentret och därmed avlasta verksamheterna. En
ny webbsida har lanserats och arbetet med att ta fram fler e-tjänster pågår.
Avesta kommun har i samverkan med övriga kommuner i Dalarna deltagit i Almedalsveckan
med positivt resultat. Ytterliggare ett år är kvar i detta treåriga Dalarnaprojekt som har Region
Dalarna som huvudman.
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges mål
Från och med år 2000 ställs enligt kommunallagen krav på balans i kommunens ekonomi.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering och en samlad bild över hur fullmäktiges
mål och riktlinjer för ekonomi, personal och verksamhet har uppnåtts i enlighet med
kommunallagens krav. Verksamhetsperspektivet enligt god ekonomisk hushållning tar sikte på
förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt i enligt
fullmäktiges intentioner.
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Sammanfattning och bedömning för Avesta kommun
För Avesta kommun innebär god ekonomisk hushållning att den kommunala servicen ska
infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.
Balanskravet har alltsedan 2009 uppnåtts i kommunen. En tumregel för god ekonomisk
hushållning när det gäller årets resultat, enligt SKL, är att årsresultatet ska uppgå till mellan en
och två procent. Målet i Avesta kommun är att uppnå ett årsresultat på minst 1 procent.
Under perioden 2009-2016 har det tvåprocentiga målet uppnåtts. Enda undantaget var 2012
när kommunen gjorde en framtida avsättning för åtagande att återställa deponin i Karlslund.
Resultatet per augusti uppgick till 41 mkr, att jämföras med samma period föregående år då det
var 73 mkr. Resultatet har uppkommit genom att skatteintäkterna inklusive andel av
välfärdsmiljarderna blivit mer än vad som budgeterats.
Även årsprognosen för 2017 års resultat är positiv, 33 mkr jämfört budgeterat årsresultat på
9,7 mkr. Det beror bland annat på framskjuten verksamhetsstart för trapphusboende LSS,
högre skatteintäkter och realisationsvinst i samband med markförsäljning, vilket dock
reduceras av underskott för integrations- och utvecklingsmedel.
Från och med 2013 har kommunerna haft möjlighet att fondera i goda tider för att använda i
sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande två procent från och med
år 2010 har kunnat avsättas i en resultatutjämningsreserv för att användas i kommande
lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både avsättning och ianspråktagande
och resultatutjämningsreserven uppgår till maximalt beslutat belopp på 40 mkr.
Standardkostnaden för verksamheterna är den kostnaden som kommunen skulle ha haft om
verksamheterna bedrivits på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå.
Avvikelser som ligger inom +/-10 procent är rimligt med hänsyn tagen till slumpmässiga
variationer. Ett positivt värde innebär att kommunen har högre kostnader än den
strukturårsjusterade standardkostnaden för Sveriges kommuner och ett negativt värde betyder
lägre kostnader.
Individ-och familjeomsorgen, äldreomsorgen och grundskolan redovisar lägre kostnader
jämfört standardkostnaden i jämförbara kommuner. Gymnasieskolans kostnader har minskat
jämfört föregående år men Avesta kommun har fortfarande en positiv
standardkostnadsavvikelse. Samtliga verksamheter ovan ligger inom 10 procentsgränsen.
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I sparåtgärderna som togs fram i samband med finanskrisens början 2008/2009 låg en stor del
av besparingen och effektiviseringen på restriktiva inköp och köptrohet mot ramavtal. Vinsten
ligger i upphandling i konkurrens och ramavtal med bra villkor som underlättar för
verksamheterna att avropa varor och tjänster.
Leverantörstroheten ligger oförändrat jämfört med augusti 2016. Generella volymökningar har
skett. En stor källa till osäkerhet i siffrorna är direktupphandlingar då heltäckande information
om dessa saknas centralt.
Köptroheten kommer att ytterligare förbättras i och med införande av e-beställningssystem
vilket kommer att påbörjas under hösten 2017.
Sammanställd redovisning – Koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20
procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB,
Avesta VA och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och
balansräkningar. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och
balansräkningar tagits in i den sammanställda redovisningen. I delårsrapporten görs en enklare
konsolidering i vilken endast aktiekapital och delarna i internbanken elimineras.
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 56 mkr (87 mkr) vilket är
en försämring från samma period föregående år med 31 mkr.
Prognostiserade årsresultat för Avesta kommun uppgår till 33 mkr, för Gamla Byn AB till 9,6
mkr, för Avesta Industristad AB till 3,3 mkr, Avesta VA och Avfall AB till 0 och för
Räddningstjänstförbundet till 0 mkr, vilket totalt innebär en prognos med 45,9 mkr.
Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2017
Från och med 2005 finns ett lagligt krav på kommunerna att kommunfullmäktige, förutom
finansiella mål, även ska fastställa verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk
hushållning. Både fullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål ska under året löpande
följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
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Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 18 september 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 september 2017 § 138.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet lämnar ekonomichef Siw Karlsson information
om delårsbokslutet.
Förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2017-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun godkänns.
___
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Avgift tillsyn e-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Dnr KK 2017-00282 706
Omsorgsstyrelsen överlämnar ärende om avgift för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Den 17 maj 2017 beslutade riksdagen en ny lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Den
nya lagen börjar gälla från och med 1 juli 2017. Avesta kommun behöver med anledning av
detta införa en ny avgift för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Den nya lagen innebär att tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
ska anmäla alla sådana produkter som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska
marknaden till Folkhälsomyndigheten. Om en anmälan saknas eller om den anmälan som har
gjorts inte uppfyller de föreskrifter som har meddelats får produkterna inte tillhandahållas
konsumenter på den svenska marknaden.
Nya lagen innebär också att 18-års gräns för inköp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska
gälla. Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till kommunen och
egenkontrollprogram upprättas av varje försäljningsställe. Produkterna ska ha en hälsovarning,
medföljande informationsblad och innehållsförteckning. Kommunen ska ha tillsyn över att
lagen följs i samband med försäljning, upprätta register över försäljningsställen, kontrollera
egenkontrollprogram, genomföra kontrollköp, informera etc.
För detta arbete har kommunen rätt att ta ut en avgift som bedöms ska ligga på samma nivå
som den tillsynsavgift som för närvarande gäller för tobak, 1 700 kronor.
Eftersom lagen antogs 17 maj 2017 har inga kommuner i Dalarnas län hunnit fastställa någon
taxa för tillsyn av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ännu. Vid kontakter med bland annat
det gemensamma kontoret i Falun för 7 kommuner är förslaget om ny taxa från handläggare
en tillsynsavgift för e-cigaretter och påfyllningsbehållare med 1 700 kronor/år. Detta förslag
ska diskuteras av politikerna i den gemensamma nämnden och därefter i respektive kommun.
Älvdalens kommun har lagt fram ett förslag om ny taxa för e-cigaretter med 1 100 kronor/år,
samma nivå som deras nu gällande taxa för tobakstillsyn. Leksands kommun kommer att gå
fram med ett förslag om en anmälningsavgift på 3 000 kronor samt en årlig tillsynsavgift med
2 500 kronor.
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Omsorgsstyrelsens förslag:
- Årlig avgift med 1 700 kronor från 1 november 2017 för tillsyn av försäljning av ecigaretter och påfyllningsbehållare fastställs.
Beredning
- Omsorgsstyrelsen 15 augusti 2017 § 92 inkl tjänsteskrivelse.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Martti Hopponen (SD) att den årliga
avgiften, fr o m 1 november 2017, för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare ska fastställas till 2 600 kronor.
Susanne Berger (S) yrkar, enligt omsorgsstyrelsens förslag, att den årliga avgiften,
fr o m 1 november 2017, för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska
fastställas till 1 700 kronor.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt Susanne Bergers (S) förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Årlig avgift med 1 700 kronor från 1 november 2017 för tillsyn av försäljning av
e-cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs.
___
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Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Personalutskottets beslut 12 september 2017 § 14.
- Tekniska utskottets beslut 12 september 2017 § 37-38 och § 46.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 18 september 2017 § 35-37, § 40 och § 42.
- Arbetsutskottets beslut 18 september 2017 § 135-136.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
1. Dnr KK 2017-00002 002
Kommundirektörens redovisning av delegationsbeslut
- F 05/17: Revidering av beslutsattestanter för kommunstyrelsens förvaltning.
2. Dnr KK 2017-00006 002
Risk- och säkerhetssamordnarens redovisning av delegationsbeslut
RS 25/17: Länsstyrelsen i Dalarnas län – Stora Enso Fors AB ansökan om tillstånd till
kameraövervakning.
___
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Delgivningar

Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
1. Kommunstyrelsens protokoll 11 september 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 31 augusti 2017.
2. Dnr KK 2017-00186 005
IT-gruppens anteckningar 7 september 2017.
3. Avesta Industristad AB:s protokoll 19 september 2017.
4. Gamla Byn AB:s protokoll 19 september 2017.
5. Dalabanans Intressenters protokoll 16 juni 2017.
6. Dnr KK 2017-00048 143
Kommunstyrelsens ordförandes inbjudan till statsminister Stefan Löfven till Avestasamtalens
digitaliseringsseminarium i Verket 19 december 2017.
7. Dnr KK 2012-00312 379
Svea Hovrätts protokoll om prövningstillstånd för tillstånd till uppförande av drift av
vindkraftpark vid Målarberget i Norberg och Avesta kommuner..
8. Dnr KK 2016-00340 913
Länsstyrelsen Dalarnas läns skrivelse om regler för terrängkörning med motorfordon.
9. Dnr KK 2017-00011 447
Biologisk myggkontrolls rapportering av 2017 års bekämpning av mygg 2017 – inga
bekämpningsinsatser genomfördes under 2017.
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Delgivningar (forts)
Pärm
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2017:43 Museilag (2017:564) – y lagstiftning på kulturområdet. 2017:30
Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL)
2017:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna
andra halvåret 2017.
2017: 45 Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en försäkringslösning i
AGS-KL som ersätter AB § 28 mom 9.
2017:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017.
___
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