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Information

Dnr KK 2017-00299 042
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Teemu Sulin (V), ordförande och Mats Jansson, räddningschef, lämnar information om Södra
Dalarnas budgetberedning 2018-2020:
- Förbundets jämställdhetsplan anger målet att 10 % av den operativa personalen ska utgöras
av kvinnor vid utgången av 2018. Idag är 10 % av den operativa heltidsanställda personalen
kvinnor.
- P g a personalbrist gällande räddningspersonal i beredskap i Fagersta under året har det
varit vissa problem att upprätthålla minimibemanning under sommaren och hösten. Läget
är bättre nu och bedöms vara normalt senast 2017-12-31.
- Ludvika och Smedjebackens kommuner för diskussioner och utreder eventuellt fördjupad
räddningstjänstsamverkan med sina grannar. Räddningstjänsten DalaMitt och Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund har deltagit i diskussioner.
- Ett utökat IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) diskuteras förvärvarande med landstinget.
Idag finns IVPA i Horndal, kanske framöver även i Avesta. I sådant fall behöver avtalet
mellan SDR och Avesta kommun även revideras.
- Organisationsskiss.
- Vision och mål.
- Samverkansområdet: 7 stationer (Avesta, Fors , Horndal, Hedemora, Långshyttan, Norberg
och Fagersta)
- Genomförda investeringar 2016.
- Resultaträkning.
- Balansräkning.
- Eget kapital.
- Kostnadsfördelning 2016: Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner.
- Ekonomiskt läge 2017-10-31.
- Investeringsbehov 2018, 2019, 2020.
- Kapitalkostnader 2018-2020.
- Antaganden inför budget 2018-2020.
- Direktionens förslag till uppräkning av ekonomiska ramar för 2018-2020 enligt beslut vid
sammanträde 2017-03-23.
- Förslag till budget 2018-2020.
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- Kommunstyrelseordförandegruppens beslut 2017-05-05 gällande uppräkning av
ekonomiska rama för 2018-2020.
- Pågående processer.
- Summering.
■ Kommunstyrelsen – ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande:
- Sveriges Industrikommuner – Lars Isacsson (S), kommundirektör Anders Friberg och
näringslivssekreterare Lars Enoksson har deltagit i möte om industrin i länet. Dalarna är på
tredje plats i Sverige när det gäller industri och turistnäring.
- Lyckad torgfest med Mattias Ekström och nedläggning av Årets platta.
- Ståldagen. Jernkontoret och platschefen vid Outokumpu medverkade. Det går bra för
Outokumpu. Det behöver offentliggöras när industrin går bra.
- Möte med arbetsmarknadsministern. Träff framöver med Avesta, Borlänge, Ludvika och
Hedemora kommuner och representanter från omsorgsförvaltningen,
bildningsförvaltningen samt arbetsförmedlingen lokalt och regionalt om arbetslöshet.
- Trygghetskartan finns på hemsidan. Många har tyckt till, speciellt om belysning och
buskage. Polisen tillsammans med lokala brottsförebyggande rådet har arbetat fram
trygghetskartan. Den 29 november klockan 15:00 blir det en Trygghetsdag i Parken.
- Kommunstyrelsens nästa sammanträde är i Fridolinsalen 28 november kl 13:00.
Civilingenjör Björn Liljeqvist från BrainGain inleder mötet med informationspunkten ”Ett
(än) smartare Avesta”, ca 2 timmar. Pressen bjuds in till denna information.
- Belysningen vid återvinningsstationen i Högbo har anlagts av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI).
- Direktupphandling: Framtagande av kommunikationsstrategi. Stöd i samarbete med
marknadsföringsbyrå om marknadsföringsplan, ska pågå i tre år. En styrgrupp bestående av
tjänstemän och en politisk styrgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar
med detta.
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■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
- Förskolan består av 58 avdelningar varav 12 är temporära.
- Vid f d Gullvivan i Karlbo byggs moduler för 2 nya förskoleavdelningar.
- Rågskolans idrottshall byggs om till 3 nya förskoleavdelningar.
- 129 lediga barnomsorgsplatser just nu i förskolan.
- I maj 2015 var över 1000 barn inskrivna i förskolan, i maj 2016 var 1100 barn inskrivna i
förskolan och i maj 2017 var 1128 barn inskrivna i förskolan.
- Många 1-2-åringar i förskolan, det innebär större personaltäthet.
- Svårt att rekrytera pedagoger till förskolan. Just nu finns 33 % förskollärare, 57 %
barnskötare och 10 % outbildad personal i förskolepersonalen.
- Ingen kö till språkintroduktionen. Statliga medel kan sökas för språkintroduktion på
gymnasiet.
- Metropoolen öppnar igen på torsdag.
- Fritidsgården på Åvestadal invigs 22 november 2017.
- Projektet Ung Livsstil vänder sig till elever i årskurs 7 och syftar till att eleverna avstår
tobak, alkohol och droger. 82.5% av alla 7 or har anmälts sig att delta.
- Köket i Fors skola invigs 23 november 2017.
- Schablonersättningen minskar eftersom färre flyktingar kommer till Sverige.
- Ekonomin: Minus 1,5 mkr efter oktober men har en årsprognosen på 0. Kultur och fritid
redovisar minus 1,5 mkr. Bildningsstyrelsen har fått ökade kostnader av att driva
Karlfeldtsgården i egen regi samt att Metropoolens intäkter minskat när det har varit stängt
på grund av kaklet har lossnat.
■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Förprojektering av Malmgården för missbrukare, 6 platser är för lite, 12 platser behövs.
Det är svårt att blanda yngre och äldre samt att kvinnor behöver vara för sig.
- Utbyggnad behövs för daglig verksamhet i Krylbo. Förprojekteringen dyr. Nu ska först en
genomlysning göras av hela den dagliga verksamheten..
- På kommunstyrelsen 28/11 kommer två ärenden från omsorgsstyrelsen där
kommunfullmäktige måste fatta beslut före årsskiftet:
- Samverkan avseende tillnyktringsverksamhet.
- Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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- Riksdagen fattar beslut 22 november om statsbidrag för ensamkommande unga som fyller
18 år under asylprocessen. Omsorgsstyrelsen sammanträder 21 november och beslutar om
fördelning och ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare fått
information från integrationsstrateg Birgitta Hägg om kommande statsbidrag.
16 november 2017 kommer integrationsstrategen Birgitta Hägg, omsorgsstyrelsens
ordförande Susanne Berger (S) och förvaltningschefen vid omsorgsförvaltningen
Carina Johansson att medverka vid ett möte med civilsamhället om statsbidraget.
Information har lämnats vid föreningsfrukosten och föreningar har även inbjudits via
föreningsregistret. Privatpersoner som anmält intresse har också inbjudits.
- 15 personer i kö till särskilt boende. Kostnader för kommunen uppstår när Landstinget
färdigbehandlat en person som ska till särskilt boende.
■ Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd – ordförande Blerta Krenzi (S) lämnar
information om följande:
- Ekonomi: Plus 1,5 mkr, men Avestas del är minus 484 000 kronor. Stora kostnader för
Lantmäteriet.
- Sjuktalen är låga, men ökar.
- Förvaltningschefen är fortfarande sjukskriven. Ulf Lademyr är tillförordnad
förvaltningschef.
- Miljöchefen börjar 20 november.
- Stadsarkitekt och flera miljöinspektörer rekryteras.
- Ärende med Gustavssons Grus är snart klart.
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■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – ordförande Laila Borger (S) lämnar
information om följande:
AIAB
- Resultat 2017-09-30 var plus 3 766 000 kronor.
- Frukostmöte i Gamla Byns nya lokaler 2017-10-17. Två intressenter anmälde behov av
lokal i Koppardalen. Returtex lokaler har visats och intresse finns men inget kontrakt
skrivet ännu.
GBAB
- Resultat 2107-09-30 var + 10 488 000 kronor.
- Styrelsen beslutade 2017-10-31 om investering i ny idrottshall Markusskolan och
investering i ny förskola/äldreboende Balders hage.
- Projektering av tillbyggnad Skogsbo skola.
- Tilläggsinvestering för Rågskolans gymnastikhus som skall göras om till förskola.
- Samtliga lägenheter på Annexgatan är uthyrda.
- Planering pågår för Härden 10 i Krylbo där lägenheter för stödboende ska uppföras (ca 1415 st).
■ Avesta Vatten och Avfall AB – ordförande Patrik Sundin (S) lämnar information om
följande:
- Ekonomi: Plus 1,4 mkr i september.
- Hede vill ingå i verksamhetsområde för vatten. Status på vattnet mäts först.
- Bolaget har tagit beslut om VA-taxa och Avfallstaxa.
- Bergslagsrondellen är klar.
- Ledningsförnyelse på Furuvägen i Nordanö samt Åsen i By.
- Flera pumpstationer upprustas.
- KTP-projekt om vattenverken i kommunen.
- Sluttäckning Karlslund.
- Tillfällig återvinningscentral i Krylbo upphandlas.
- Rekrytering av projektledare för bygg och anläggning pågår.
___
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Johanna Österboms medborgarförslag om
vägbula på Brunnsvägen i Skogsbo

Dnr KK 2017-00103 912
Johann Österbom anför följande i medborgarförslaget:
Efter ombyggnaden av infarten vid Skogsbo skola har Brunnsvägen blivit en mycket trafikerad
led där tyvärr inte hastigheten följs. Under dagtid är denna sträcka skolväg för många barn och
ungdomar och det är i dagslägen en stor trafikfara för dem. Även boende efter sträckan
upplever bekymmer då bilar i hög hastighet passerar nära tomtgränser/utfarter.
Mitt på den angivna sträckan kommer en anslutande cykelväg från Högbo ut där ytterligare
barn ansluter sträckan.
Under nattetid används sträckan som ”streetrace” vilket är både farligt och störande för
boende i området.
För ca 5 år sedan sänktes hastigheten på sträckan till 30 km/h vilket var mycket bra men
tyvärr så är det endast ett fåtal bilar som håller den angivna hastigheten, de flesta åker minst
det dubbla. Polisen har vid ett par tillfällen stått med laser utefter sträckan med då är
problemet endast tillfälligt löst.
Sträckan ”inbjuder” i dagsläget till mycket hög hastighet och något behöver göras permanent
innan någon blir allvarligt skadad.
Johanna Österboms förslag:
- En vägbula anläggs på Brunnsvägen utmed sträckan som går från Brusstigen upp till
vattentornet i Skogsbo.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 maj 2017 att medborgarförslaget
internremitteras till kommunstyrelsen för yttrande.
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Teknisk service yttrande
Teknisk service har under året arbetat med konceptet ”rätt fart i staden”. Hastighetsgränsen
har sänkts till 40km/h ifrån 50km/h efter den aktuella vägsträckan. Efter den aktuella
vägsträckan är hastigheten begränsad till 30 km/h. En trafikmätning på samma sträcka, gjord
under perioden 2017-09-27---2017-10-04, visar att genomsnittshastigheteten ligger på 35
kilometer i timmen och det passerar 840 fordon per dygn.
Den tätaste trafikmängden är under tidsperiod kl.06-08 på morgonen och snitthastigheten är
då 40 km/h och mellan kl.16-18 är snitthastigheten 35km/h på eftermiddagen.
Den ovan nämnda sträckan planeras att byggas om under 2018 – 2020. En ny GC-väg föreslås
att anläggas på eller i anslutning till befintlig vägbana.
Teknisk service förslag
- Medborgarförslaget om vägbula avslås.
- Medborgarförslaget anses besvarat med teknisk service yttrande.
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen
- En del av Brunnsvägen planeras att byggas om under 2018 – 2020. En ny gång/cykel väg
föreslås anläggas på eller i anslutning till befintlig vägbana. Under tiden fram till
ombyggnad sker, kommer periodvis tillfälligt farthinder/vägbula att användas.
- Medborgarförslaget anses besvarat med teknisk service yttrande.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Johanna Österboms medborgarförslag 9 mars 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 53.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 64.
- Teknisk service remissyttrande skrivelse nr 160.17.
- Teknisk service reviderade remissyttrande skrivelse nr 167.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 25 oktober 2017 § 56.
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Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar medborgarförslagsställaren och
informerar om ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- En del av Brunnsvägen planeras att byggas om under 2018 – 2020. En ny gång/cykel väg
föreslås anläggas på eller i anslutning till befintlig vägbana. Under tiden fram till
ombyggnad sker, kommer periodvis tillfälligt farthinder/vägbula att användas.
- Medborgarförslaget anses besvarat med teknisk service yttrande.
___
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Antagande - Detaljplan för del av Boken 4
(gamla badhustomten)

Dnr KK 2017-00203 214
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning överlämnar ärende om antagande av
detaljplan för del av Boken 4 (gamla badhustomten) och anför följande:
Ärendebeskrivning
Detaljplanen ska möjliggöra bebyggelse i fem våningar mot Markusgatan och fyra våningar
mot Fredsgatan, främst bostäder men också samlingslokaler och vård- och
omsorgsverksamhet med anknytning till bostäderna samt skollokaler i anslutning till
Markusskolan. Även centrumändamål och kontor möjliggörs för ev framtida bruk.
Planen utformas för att tillvarata det centrala läget med beaktande av parkeringsbehov och
stadsbild i centrala staden och trafikbuller. Bestämmelser om att en långfasad ska placeras vid
tomtgräns mot Markusgatan syftar dels till att åstadkomma en bullerskyddad gård och därmed
uppfylla gällande regler angående trafikbuller, dels till att bidra till att rumsligt förstärka
busstorgets stadsrum genom en tydligare inramning. Bestämmelsen om att parkering för
bebyggelsens behov ska tillgodoses inom den egna kvartersgränsen syftar till att
parkeringssituationen i centrala Avesta inte ska försvåras ytterligare. Bestämmelsen innebär i
praktiken att garage kommer att behövas, eftersom tomtytan inte räcker till för enbart
markparkering. Byggrätten är formulerad på så sätt att källargarage ska kunna inrymmas.
Planområdet omfattar även allmän plats-områden för gång- och cykeltrafik och s k E-område
för befintlig transformatorstation. Ett större träd inom E-området, som är skyddat i nu
gällande plan, förblir skyddat. Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande.
Synpunkter och revideringar under planprocessen
Granskningsskedet
Efter revideringar var förslaget utsänt för granskning under tiden fr o m 11 september t o m 2
oktober 2017. Tre granskningsyttranden inkom, varav ett med synpunkter.
Räddningstjänsten har i sitt yttrande påpekat att maxhöjd över mark för bostäder som enligt
gällande regelverk får utrymmas via stege, typiskt sett innebär fyra våningar, inte fem som det
stod i planbeskrivningen. Texten rättas i enlighet med synpunkterna och förtydligas om att
genomtänkt utrymningsmöjlighet i praktiken kan vara avgörande för framtida möjligheter att
använda byggnaden för andra ändamål som planen medger om behov skulle uppstå.
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Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och Räddningstjänsten är eniga om att det är
mycket önskvärt att bebyggelsen och yttre miljö utformas så att samtliga bostadslägenheter
kan utrymmas via höjdfordon, även om det inte går att ställa sådana krav enligt regelverket.
Efter informell avstämning inom förvaltningen om att inte enbart markparkeringar omfattas
av policyn om dagvattenrening ändras också den texten i planbeskrivningen. Samtliga
ändringar är av redaktionell karaktär som inte ändrar planens rättsverkan. Inga nya ändringar
görs i innehållet i plankartan, planbestämmelserna, illustrationskartan eller
illustrationssektionen.
Samrådsskedet
Planförslaget samråddes under tiden 15 maj till och med 18 juni 2017 med bland annat
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda myndigheter, kända sakägare enligt
fastighetsförteckning, myndigheter, sammanslutningar och övriga som har ett väsentligt
intresse av förslaget. Tre samrådsyttranden inkom, varav tre med synpunkter, som redovisas
och kommenteras i en samrådsredogörelse. Inkomna yttranden har föranlett kompletteringar
och förtydliganden av planförslaget inom ramen för planens syfte. Ändringarna listas i
samrådsredogörelsen och sist i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande att framtida trafikmängder behöver beräknas
och konsekvenser för trafikbuller analyseras. Inför granskningsskedet redovisades olika
tänkbara scenarion för trafikutvecklingen i området och kompletterande bullerberäkningar ett
separat PM som bifogades granskningshandlingarna. Redovisningen av trafikmängder och
konsekvenser utvecklades i planbeskrivningen. Prickmark infördes också inom E-området, i
likhet med nu gällande detaljplan, för att skydda befintligt träd och texten i planbeskrivningen
utvecklades, enligt förslag från Länsstyrelsen. I sitt granskningsyttrande hade Länsstyrelsen
inga erinringar.
Under samrådet framfördes också synpunkter från teknisk service angående cykelparkering
och bebyggelsens placering och utformning och från en närboende om att behålla ytan
obebyggd för lek och rekreation. De synpunkterna föranledde ingen ändring i sak.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 17 oktober 2017.
- Antagandeversion av planhandlingar: plankarta senast reviderad 14 augusti 2017,
planbeskrivning senast reviderad 11 oktober 2017, samt illustrationskarta och -sektion
daterade 13 april 2017.
- Granskningsutlåtande daterat 11 oktober 2017.
- Samrådsredogörelse daterad 14 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 30 oktober 2017 § 44.
Kommunstyrelsens beslut
- Granskningsutlåtande upprättat 11 oktober 2017 godkänns.
- Detaljplan för del av Boken 4 (gamla badhustomten), Avesta, upprättad 9 maj 2017 och
reviderad 14 augusti och 11 oktober 2017, antas.
___
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Månadsrapport september 2017 inkl
årsprognos för Avesta kommun

Dnr KK 2017-00338 042
Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för september 2017 inkl
årsprognos för Avesta kommun.
Styrelsernas ekonomiska utfall efter september månad visar ett underskott i förhållande till
budget med – 0,6 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +1,4 mkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -5,2 mkr (-7,7), omsorgsstyrelsen +4,7 mkr
(+4,5), bildningsstyrelsen -1,4 mkr (– 0,1) och Västmanland-Dalarna miljö och
byggnadsnämnd + 1,5 mkr (+1,4).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +8,4 mkr (+7,8). Finansnetto visar + 3,2 mkr
(+ 3,3).
Kommunens totala resultat är + 42 mkr (+40). Förväntat resultat enligt budget är +26 mkr,
vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 16 mkr.
Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +8,7 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 7,5 mkr.
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
2,5 mkr. Den främsta orsaken är ökade kostnader för samhällsbetalda resor då resandet har
ökat markant.
Omsorgsstyrelsens prognos +0 mkr.
33 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 6 000 tkr. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar fem
bemanningsföretag.
Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 19 personer (aug 21).
Nytt serviceboende LSS invigdes i september.
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Bildningsstyrelsens prognos +0 mkr.
Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september, en budget i balans vid årets slut. För att det
skall vara möjligt krävs sparåtgärder.
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. Även gymnasiet har erhållit statsbidraget som inte var kända vid budgettillfället
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Prognosticerar överskott för året med +1,2 mkr, främst beroende på personalvakanser.
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 + 33 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot
budget med +23 mkr.
Investeringar för perioden uppgår till 48 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 70 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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Personal
Övertid
Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 14 985 timmar. Övertiden
har ökat med 2 177 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 1,3 årsarbetare.
Ökningarna fördelar sig jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna.
September 2017
15 495

September 2016
13 318

Förändring 2017-2016
+2 177

Timanställda
Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2017 och uppgår till 377 976 timmar, för
senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med
13 601 timmar. Ökningen motsvarar ca 8 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har ökat med 12
årsanställda och bildningsförvaltningen minskat med ca 4 årsanställda.
September 2017
377 976

September 2016
364 375

Förändring 2017-2016
+13 601

Årsanställda
Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 51 årsarbetare.
Omsorgsstyrelsen ökar med 12 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 33 årsarbetare sen
motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för- och
grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 32 tjänster sen
2016. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 6 och socialtjänst med ca 14
tjänster.
September 2017
1 840
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Sjuktal
Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,71 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande
tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,76 %.
Det nedre diagrammet visar sjuktalen för perioden maj 2008- augusti 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.
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Förvaltning
Kommunkansliet o teknisk service
Omsorgsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

2017
4,19
8,34
5,87
6,08

2016
4,6
8,02
6,18
4,19

Förändring
–0,41
0,32
–0,31
1,89

Korttidsfrånvaron, dag 1-14, 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 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 147.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport för september 2017 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.
___
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Klimatneutralt i tanken i Avesta kommun

Dnr KK 2017-00278 539
Hållbarhetsstrateg Mirjam Nykvist anför följande:
Transport – den största delen av Avesta kommuns klimatpåverkan
År 2009 lanserade den dåvarande regeringen målet att Sverige till år 2030 ska nå en
fossiloberoende fordonsflotta. Detta mål har sedan dess brutits ner och kommunerna ansvarar
bland annat för att styra rätt i sina upphandlingar.
I kommunens nya hållbarhetsprogram står som mål att ”Inom Avesta kommuns verksamhet
används minimala mängder fossila fordonsbränslen år 2020”. Kommunens åtgång av diesel,
som idag tankas på drivmedelsstation, är ca 150 000 l/år. Denna användning orsakar utsläpp
av växthusgaser motsvarande 450 000 kg CO2/år, och utgör den största andelen av den
kommunala verksamhetens totala klimatpåverkan.
Utöver denna dieselåtgång förbrukas idag en mängd HVO av Karlfeldtgymnasiets
fordonsprogram som köps in på bulk till egen diesel-cistern.
HVO
HVO100/EN15940, nedan kallat HVO, är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja, en
syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. HVO-bränslet, till
skillnad från tidigare generationers bio-diesel, går igenom en raffineringsprocess som skapar
ett bränsle vars molekyler är i princip identiska med fossil diesel.
Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror, som vegetabiliska oljor och animaliska
fetter. HVO, oavsett råvara, räknas som en förnybar produkt då den inte har ett fossilt
ursprung. Valet av råvara är en kritisk faktor för hur stor HVO-dieselns klimat- och miljönytta
blir. Det finns alltså bättre och mer hållbar HVO och det finns HVO där råvaruvalet medför
negativa miljökonsekvenser t.ex. palmolja och PFAD. All HVO som säljs i Sverige måste dock
klara EU:s förnybarhetsdirektiv. Där finns sedan årsskiftet skärpta regler för att skydda skog
och biologisk mångfald och därmed har frågan om palmolja i HVO minskat i betydelse. Idag
har de flesta dieselleverantörer upp till 40 % inblandning av förnybart bränsle i den diesel som
erbjuds personbilar. När det gäller tunga fordon kör många idag på 100 % förnybar diesel,
t.ex. Dalatrafik och Ernst Express.
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Motortillverkarna
HVO kan användas i alla typer av dieselmotorer, och har visat sig ha utmärkta
bränsleegenskaper. Övergång till HVO kräver ingen omställning eller förberedelse. HVO kan
även blandas, samt kombinerads med fossil diesel i alla proportioner. HVO kräver inget extra
underhåll eller service.
Trots detta har motortillverkare dröjt med att godkänna bränslet för användning i personbilar.
Peugeot, Citroën och DS godkänner nu HVO som bränsle i sina dieselbilar. Volkswagen har
idag två pilotprojekt – Södertälje Kommun och Skellefteå Kommun – som testar Volkswagenbilar med HVO100 och för diskussioner med fler kunder. Övriga motortillverkare ger ännu
inte grönt ljus till att tanka HVO i sina dieselbilar. Ett försäkringsbolag erbjuder idag en
tilläggsförsäkring för alla typer av skador som skulle uppkomma i en bil till följd av bränslet
HVO100 och som inte ersätts av bränsleleverantören, av biltillverkarens garanti eller av
bilförsäkringen. Det finns anledning att tro att dieselmotorernas tillverkare inom kort kommer
att godkänna HVO som bränsle.
HVO till cisternen i Avesta
För att minska Avestas sårbarhet planeras att köpa in en egen cistern för diesel. Det skulle
vara en fördel om dieseln i denna cistern omsätts, d v s om kommunens egna bilar tankar den
diesel som finns i cisternen. Detta utgör ett utmärkt tillfälle att gå över till HVO, d v s att till
cisternen köpa in HVO istället för fossil diesel och att låta kommunens bilar övergå till att
tanka vid cisternen. Detta skulle vara ett stort steg mot att ställa om kommunens verksamhet
mot att bli klimatneutral. Eftersom de två bränslena går att blanda i alla proportioner kan
bilarna tankas vid andra bensinstationer närhelst det behövs, t.ex. vid längre resor utanför
centrala Avesta.
Hållbarhetsstrategens förslag till beslut
- Avesta kommun köper till cisternen in HVO100/EN15940 under förutsättning att fordon
för de viktigaste samhällsfunktionerna har möjlighet att köra på bränslet.
- Avesta kommun övergår till att tanka kommunens bilar vid kommunens egen cistern,
undantaget de tillfällen då bilarna tankas på andra platser än i centrala Avesta. Om åtgärder
som t.ex. tilläggsförsäkring är lämplig tecknas sådana försäkringar.
- Vid inköp av nya bilar till kommunen köps bilar godkända för HVO, om inte särskilda skäl
föreligger.
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Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade hållbarhetsstrategen Mirjam Nykvist
och lämnade information.
Beredning
- Hållbart Avestas skrivelse 15 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 148.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun köper till cisternen in HVO100/EN15940 under förutsättning att fordon
för de viktigaste samhällsfunktionerna har möjlighet att köra på bränslet.
- Avesta kommun övergår till att tanka kommunens bilar vid kommunens egen cistern,
undantaget de tillfällen då bilarna tankas på andra platser än i centrala Avesta. Om åtgärder
som t.ex. tilläggsförsäkring är lämplig tecknas sådana försäkringar.
- Vid inköp av nya bilar till kommunen köps bilar godkända för HVO, om inte särskilda skäl
föreligger.
___
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Svar – Kommunrevisionens fråga om
konstnärlig utsmyckning

Dnr KK 2017-00255 007
Kommunrevisonen efterfrågar eventuellt beslut kring konstnärlig utsmyckning vid
nyproduktion.
Om något beslut inte finns efterfrågas om det diskuterats att införa exempelvis en procentsats
för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till Gamla Byn AB och
kommunstyrelsen och gav dem i uppdrag att utforma ett gemensamt förslag till yttrande.
Gamla Byn AB:s yttrande:
Bolaget har ej tagit något beslut om konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. Diskussioner
om att införa en procentsats för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion förs idag inte. Det
bör vara upp till Avesta kommun att besluta om en procentsats för konstnärlig utsmyckning
skall införas då kostnaden kommer att fördyra nyproduktion.
Kommunkansliets, ekonomichef Siw Karlssons yttrande
Konstnärsnämnden har i en 75 år gammal regel förordat att en enprocentsregel tillämpas för
konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion.
Eftersom kommunen står inför stora investeringar under de kommande åren kommer en
tillämpning av regeln för konstnärlig utsmyckning att innebära stora belopp som kommer att
belasta hyressättningen.
Kommunkansliet ansluter sig till Gamla Byn AB:s svar med tillägget att en konstnärlig
utsmyckning enligt en procentsats väsentligt skulle fördyra i så hög grad att det inte ska utgå.
Ekonomichefens förslag:
- Kommunkansliets och Gamla Byn AB:s förslag till svar överlämnas till kommunrevisionen
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Beredning
- Kommunrevisionens skrivelse 15 juni 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 117.
- Gamla Byn B:s skrivelse 28 september 2017.
- Gamla Byn AB 19 september 2017 § 67
- Kommunkansliets skrivelse 3 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 149.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunkansliets och Gamla Byn AB:s svar godkänns och överlämnas till
kommunrevisionen.
___
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Svar – Kommunrevisonens rapport
”Granskning av upphandling av
konsulttjänster i Avesta kommun”

Dnr KK 2017-00256 007
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska inköp av konsulttjänster i
kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen har varit att säkerställa att inköp av konsulttjänster sker i enlighet
med LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt gällande policy och riktlinjer.
Kommunrevisionen har i sin fördjupade analys av ett riktat urval av leverantörer/fakturor
konstaterat att kommunen i några fall brister i sina rutiner.
Om kommunen köper konsulttjänster av upphandlade leverantörer
Inom ramen för kommunens internkontroll görs en uppföljning av avtalstrohet. År 2016
uppgick den till 77,8 % vilket är en förbättring jämfört med år 2015 då den uppgick till 73 %.
Orsakerna till detta bör analyseras men kan bero på dålig följsamhet mot fattade beslut och
brister i styrningen, okunskap eller att ramavtalen inte fyller de behov som finns eller att de
uppfattas vara svåra att finna i nuvarande avtalsdatabas.
Om kommunen följer fastställd policy och riktlinjer vid direktupphandlingar
Kommunrevisionens bedömning är att kommunen inte till fullo följer fastställd policy och
riktlinjer.
Om kommunen följer upp direktupphandlingar
Någon registrering eller sammanställning årligen av utförda direktupphandlingar görs inte i
Avesta kommun.
Om kommunen följer fastställd attestordning vid upphandlingar
Av de underlag granskningen har erhållit finns det inget som tyder på att fastställt
attestreglemente inte efterlevs. Dock följer man inte tillämpningsanvisningarna till fullo.
Enligt dem ska man alltid genomföra en leverantörskontroll innan beställning. Detta för att
säkerställa att leverantören är godkänd för F-skatt. Kommunrevisionen har sett i urvalet att så
inte har skett.
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Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderar de styrelser/nämnd att:
- Säkerställa att samtliga verksamheter är väl förtrogna med policy och riktlinjer för
upphandling och inköp och att de efterlevs.
- Säkerställa att direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor dokumenteras i enlighet
med dokumentationsplikten och i enlighet med fastställd mall.
- Säkerställa att fastställda riktlinjer för direktupphandlingar uppfyller de krav som ställs i
enlighet med bestämmelserna som infördes år 2014.
- Säkerställa att en rutin och systemstöd införs för systematisk uppföljning av inköp från
olika leverantörer där direktupphandling är tillämpad.
- Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för kontroll av leverantör innan de anlitas
för att utföra en tjänst, men också att kontroller företas i enlighet med det arbetsflöde som
är upprättat i kommunen avseende leverantörsfakturahantering.
Kommunrevisionen begär yttrande över vilka åtgärder styrelsen/nämnden kommer att vidta
med anledning av granskningsrapporten senast 31 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utforma förslag till yttrande.
Kommunkansliet, upphandlingschef Jonas Köping och ekonomichef Siw Karlssons
yttrande
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten ” Granskning av inköp av konsulttjänster i
kommunen”
Revisionen visade på att kommunen ska säkerställa att;
• samtliga verksamheter har kännedom om styrande dokument och efterlever dessa
• en rutin och systemstöd för systematisk uppföljning av inköp införs
• dokumenterade rutiner upprättas för leverantörskontroll innan leverantören anlitas och
att kontroller görs i enlighet med kommunens arbetsflöde för leverantörsfakturor

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunrevisionen
Upphandlingschefen
Ekonomichefen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 26

2017-11-13

Kommunstyrelsen

§ 140 (forts)
En hundraprocentig köptrohet mot ramavtal är erfarenhetsmässigt svårt att uppnå och en
köptrohet över 75 procent betraktas som tillfredställande. I och med att arbetet med införande
av e-handel påbörjats under hösten 2017 och att ett e-beställningssystem kommer att
upphandlas kan det eventuellt vara möjligt att öka köptroheten som för närvarande ligger på
77,8 procent något ytterligare. Effekterna kommer att uppnås genom att beställningar i
systemet kommer vara enkla att genomföra med anledning av att samtliga sortiment samlas på
en plats, sökfunktionen är bättre än i nuvarande avtalsdatabas och även köp utanför avtal
kommer att kunna hanteras av systemet.
Förslag till svar över kommunrevisionens granskning av inköp av konsulttjänster;
- Från att den gamla riktlinjen kring direktupphandlingar antogs har förändringar av
beloppsgränsen för direktupphandling och lagändringar skett. Med anledning av detta
kommer en översyn av riktlinjen att påbörjas under hösten 2017. Omarbetningen ska
främja effektiva inköp där transaktionskostnaderna ligger i paritet med
upphandlingsföremålets värde samt tydligt beskriva förutsättningarna för när
direktupphandling är möjligt att använda.
- Upphandlingsenheten har anställt en ytterligare resurs som kommer att hantera
direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar och där kvartalsvisa kontroller
av nyupplagda leverantörer ingår. Med en dedikerad resurs är förhoppningen att många av
de direktupphandlingar som görs i verksamheterna kommer att kanaliseras in till
upphandlingsenheten. För verksamheten kommer det leda till effektivitetsvinster och mer
tid över till kärnverksamheten. För upphandlingsenheten kommer det leda till ökad
kontroll.
- Alla styrande dokument behandlas av koncernledningsgruppen innan politiskt beslut.
Beslutade styrdokumenten informeras om i Kommekgruppen där samtliga förvaltningars
ekonomer är representerade. Ansvaret för att vidareförmedla vilka rutiner och riktlinjer
som gäller ut till verksamheten ligger därefter på förvaltningsekonomerna. Beslutade
styrande dokument läggs även ut på kommunens intranät. Utbildning i fördjupade
kunskaper i upphandling erbjuds av upphandlingsenheten som en del i Ledarplattformen
från och med 2017 och därefter årligen. Utbildningen i upphandling kommer utöver detta
att marknadsföras mot verksamheterna och hållas på beställning av dessa mot den
målgrupp som verksamheten önskar.
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- Under hösten 2017 sjösätts även arbetet med en produktionsplan. Produktionsplanen
innebär att verksamheterna kommer att få möjlighet att rapportera in de vid tillfället kända
behoven, även kommande direktupphandlingar, till upphandlingsenheten. Med ett känt
behov kommer upphandlingsenheten kunna planera bättre och därmed möta upp bättre
mot verksamheterna med följden att vi förhoppningsvis kommer att användas i större
utsträckning även för direktupphandlingar.
- Två gånger per år följs köptrohet mot ramavtal upp och återkopplas till
kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning. I anslutning till
dessa uppföljningar kan även köpmönster analyseras och ställning tas om det finns
ytterligare behov av ramavtal.
Beredning
- Kommunrevisionens skrivelse 15 juni 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 118.
- Kommunkansliets skrivelse 26 september 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 150.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunkansliets svar godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 141

IT-investeringar 2018

Dnr KK 2017-00358 005
IT-chef Göran Ecström överlämnar förslag på IT-investeringar och anför följande:
En inventering har genomförts där enheterna, kopplade till både det administrativa nätet och
skolnätet, har bedömt behov av datorer, handenheter, bildskärmar, program/licenser,
projektorer, nätutbyggnad och serverkapacitet.
Bilagd investeringssammanställning visar behovet där bedömning gjorts att årlig avskrivning
och ränta ryms inom tilldelad ekonomisk ram.
IT-enhetens centrala kostnader avser:
Reinvestering av Netscaler
Netscaler används för att lastdela och skapa redundans i kommunikationen mot internet för
kommunen
Uppskattad kostnad 900 tkr
Säkerhetslösningar för kommunens server noder
Åtkomstsäkerhet samt ny släckutrustning för kommunens bägge serverrum.
Uppskattad kostnad 700 tkr
Övrigt
Uppskattad kostnad 200 tkr
Bredband
Fortsatt bredbandssatsning för att nå målen i bredbandsstrategin
Ytterligare utbyggnad av nätet i kommunens industriområden samt förbättrad redundans i
fibernätet.
Uppskattad kostnad 2,5 mkr

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomichefen
IT-chefen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 29

2017-11-13

Kommunstyrelsen

§ 141 (forts)
Följande investeringar äskas fördelat på respektive förvaltning för år 2018.
Omsorgsförvaltningen
1 400 tkr
Kommunkansliet
670 tkr
Bildningsförvaltningen
8 000 tkr
Västmanland – Dalarna miljö- och byggförvaltning
300 tkr
Centrala investeringar
1 800 tkr
Bredbandsutbyggnad
2 500 tkr
Total investering

14 670 tkr

Följande investeringsramar har beviljats de senaste åren:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10 000 tkr
11 890 tkr
8 450 tkr
8 308 tkr
8 700 tkr
6 512 tkr
8 888 tkr
9 126 tkr
13 590 tkr
13 430 tkr
13 050 tkr

När investeringsramen har fastställts av kommunstyrelsen kan respektive enhet avropa
utrustning hos dataenheten som hanterar beställning och installation.
IT-chefens förslag
- Enheterna ges rätt att under år 2018 investera i datautrustning med maximalt 14 670 tkr
enligt redovisad sammanställning.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 151.
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Kommunstyrelsens beslut
- Enheterna ges rätt att under år 2018 investera i datautrustning med maximalt 14 670 tkr
enligt redovisad sammanställning.
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§ 142

Finansiering av Grannsamverkanskyltar –
ansökan om kommunbidrag

Dnr KK 2017-00192 169
Utredare Erica Dahlin anför följande:
Bakgrund
Samverkan mot brott och Grannsamverkan har inkommit med en förfrågan gällande bidrag
till de skyltar som sätts upp i samband med att grannsamverkan startas. De önskar ett bidrag
om 10 000 kronor för skyltar under åren 2017-2018.
Lokala brottsförebyggande rådet tog upp förfrågan vid sammanträde 8 september 2017 och
ställer sig positiv till att Avesta kommun bidrar med 10 000 kronor för skyltar till
Grannsamverkan. Detta då just skyltningen kan ha en förebyggande effekt mot inbrott.
Utredarens förslag:
- Avesta kommun bidrar med 10 000 kronor till skyltar för grannsamverkan för åren 20172018.
- Kostnaden för skyltar angående grannsamverkan om 10 000 kr finansieras genom ID
10046.
Beredning
- SSF Stöldskyddsföreningen, samverkan mot brott och Grannsamverkans skrivelse 9 maj
2017.
- Kommunkansliets skrivelse 6 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 152.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun bidrar med 10 000 kronor till skyltar för grannsamverkan för åren 20172018.
- Kostnaden för skyltar angående grannsamverkan om 10 000 kr finansieras genom ID
10046.
___
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Sida 32

Handlingsplan mot hot och våld riktat mot
förtroendevalda

Dnr KK 2017-00355 119
Risk- och säkerhetssamordnare Max Rupla anför följande:
Att välja att engagera sig politiskt, och vara beredd att ta på sig uppgifter i kommunen, är
mycket värdefullt för vårt demokratiska samhälle. Tyvärr finns det också risker med att vara
förtroendevald och delta i det offentliga politiska livet.
Handlingsplanen är till för att förbereda mot, hantera och följa upp incidenter riktade mot
förtroendevalda i Avesta kommun.
Handlingsplanen ger handfasta råd och aktiviteter som de förtroendevalda kan utföra och följa
för att öka sin säkerhet med. Handlingsplanen tar även upp ett antal aktiviteter som
kommunens tjänstemän ska utföra samt handlingsalternativ i händelse av ökade risker i
samband med att den förtroendevaldas uppdrag.
Risk- och säkerhetssamordnarens förslag:
- Att handlingsplanen med bilagor antas
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade risk- och säkerhetssamordnare
Max Rupla som lämnade ytterligare information om ärendet.
Möjlighet gavs för ledamöterna att ta del av ytterligare handlingar som är sekretessbelagda.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 153.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet ges möjlighet för ledamöterna att ta del av
ytterligare handlingar som är sekretessbelagda.
Kommunstyrelsens beslut
- Handlingsplan mot hot och våld riktat mot förtroendevalda antas.
___
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Ny krishanteringsplan för Avesta kommun

Dnr KK 2017-00336 016
Risk- och säkerhetssamordnare Max Rupla anför följande:
Bakgrund:
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, ska kommunen varje mandatperiod fastställa en
plan för hur de ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Lagen syftar till att kommuner
och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred.
Krishanteringsplanen ska användas när Avesta kommun riskerar att drabbas eller drabbas av
en extraordinär händelse eller en samhällsstörning. Krishanteringsplanen kommer att
kompletteras med en kriskommunikationsplan under kvartal 1 2018.
Planen ska även användas som utgångspunkt för hantering av höjd beredskap.
Avesta kommun har inte haft en antagen krishanteringsplan under nuvarande mandatperiod,
det finns dock en icke antagen plan från 2016.
Risk- och säkerhetssamordnarens förslag:
- Att den nya krishanteringsplanen godkänns och ersätter krishanteringsplan diarienummer
KK 2011-0331 016, beslutsnummer KF 111212 § 130.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade risk- och säkerhetssamordnare
Max Rupla som lämnade ytterligare information om ärendet.
Möjlighet gavs för ledamöterna att ta del av ytterligare handlingar som är sekretessbelagda.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 29 september 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 154
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet ges möjlighet för ledamöterna att ta del av
ytterligare handlingar som är sekretessbelagda.
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Kommunstyrelsens beslut
- Krishanteringsplanen för Avesta kommun godkänns och ersätter tidigare
krishanteringsplan, beslutad av kommunfullmäktige 12 december 2011 § 130
(Dnr KK 2011-00331 016).
___
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§ 145

Jan-Erik Granberg medborgarförslag om
hundpark med rastplats vid Karlbo IK

Dnr KK 2017-00086 912
Jan-Erik Granberg anför följande i medborgarförslaget:
Den gamla fotbollsplanen Karlbo IP används inte till något och medborgarförslagsställaren
och många med honom skulle önska en hundpark där, liknande den i Avesta, och även
komplettera med en rastplats: ett par bänkar och eventuellt en grillplats. Det skulle lyfta upp
och vara till mångas nytta och nöje.
Jan-Erik Granbergs förslag:
- En hundpark med rastplats anläggs på den gamla fotbollsplanen vid Karlbo IP.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service yttrande
Det finns fördelar med hundgårdar, t ex socialisering, avskildhet och större möjligheter för
aktiviteter med hunden.
Nackdelar kan t ex vara att det blir en sanitär olägenhet för skötselpersonalen, ökad smittorisk
mellan hundarna samt att det kan bli störande för närboende.
Många hundägare ser gärna att det finns träd och solitära buskar i hundgården samt något som
stimulerar till lek, t ex stockar och större stenar. (Jordbruksverket ställer som krav att
rastgårdar måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och
blåst). Relativt kortklippt gräs föredras som underlag. Sittplatser för hundägarna och
papperskorgar/latriner bör finnas och även belysning.
Behovet för hundgårdar torde vara störst i bebyggelsetäta områden där många saknar egen
trädgård.
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Avesta kommuns Lokala ordningsföreskrift anger att:
Hundar får inte vistas på offentlig badplats från 15 maj till 15 september.
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, offentlig badplats,
offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, begravningsplats, stadshusparken, anlagda
motionsspår samt idrotts- och campingplatser.
Detta till trots bör möjligheterna vara stora att promenera med sin hund och låta den springa
fritt, då det i Avesta kommun finns många parker och bostadsnära natur- och skogsområden.
I centrala Avesta finns idag även en hundrastgård vid Sportparken.
Teknisk service förslag till beslut
- Jan-Erik Granbergs förslag om hundrastgård avstyrks.
Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 1 mars 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 51.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 68.
- Teknisk service skrivelse nr 151.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 25 oktober 2017 § 60.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.
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§ 146

Nilea Ahlströms och Alma Meurlings
medborgarförslag om hundrastgård i Karlbo

Dnr KK 2017-00163 912
Niela Ahlström och Alma Meurling anför följande i medborgarförslaget:
Niela Ahlström och Alma Meurling är två elvaåringar från Karlbo skola. De har ett förslag om
att bygga en hundrastgård på gräsplätten mittemellan pulkabacken nära Karlbo skola.
Det finns många lägenheter i närheten och de boende kanske inte har lust att åka till stan bara
för att hitta en rastgård. Gräsplätten ligger centralt i Karlbo och den används ändå inte, så då
kan den få en bättre funktion.
Det finns fler hundägare än vad man tror som skulle uppskatta en hundrastgård. Ibland när
man är ute och går med hunden så träffar man på andra hundar och skulle då vilja kunna
släppa ut hundarna i en hundrastgård medan man pratar med ägaren och inte behöva ha lika
mycket koll på hundarna.
Medborgarförslagsställarna tycker att det skulle vara kul om det blev en hundrastgård, det
skulle verkligen underlätta.
Niela Ahlströms och Alma Meurlings förslag:
- En hundrastgård byggs på gräsplätten centralt i Karlbo, nära Karlbo skola.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remitteras till kommunstyrelsen
för yttrande.
Teknisk service yttrande:
Det finns fördelar med hundrastgårdar, t ex socialisering, avskildhet och större möjligheter för
aktiviteter med hunden.
Nackdelar kan t ex vara att det blir en sanitär olägenhet för skötselpersonalen, ökad smittorisk
mellan hundarna samt att det kan bli störande för närboende.
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Många hundägare ser gärna att det finns träd och solitära buskar i hundgården samt något som
stimulerar till lek, t ex stockar och större stenar. (Jordbruksverket ställer som krav att
rastgårdar måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och
blåst). Relativt kortklippt gräs föredras som underlag. Sittplatser för hundägarna och
papperskorgar/latriner bör finnas och även belysning.
Behovet för hundrastgårdar torde vara störst i bebyggelsetäta områden där många saknar egen
trädgård.
Avestas Lokala ordningsföreskrifterna anger att: Hundar får inte vistas på offentlig badplats
från 15 maj till 15 september.
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, offentlig badplats,
offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, begravningsplats, stadshusparken, anlagda
motionsspår samt idrotts- och campingplatser.
Detta till trots bör möjligheterna vara stora att promenera med sin hund och låta den springa
fritt, då Avesta kommun har många parker och bostadsnära natur- och skogsområden.
I centrala Avesta finns idag även en hundrastgård vid Sportparken.
Teknisk service förslag till beslut
- Nilea Ahlströms och Alma Meurlings förslag om hundrastgård avstyrks.
Beredning
- Niela Ahlströms och Alma Meurlings medborgarförslag 18 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 57.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 71.
- Teknisk service skrivelse nr 152.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 25 oktober 2017 § 60.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.
___
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§ 147

Pernilla Eklunds och Malin Sundmarks
medborgarförslag om satsning på digital
utveckling i förskola och grundskola i Avesta
kommun

Dnr KK 2017-00172 912
Pernilla Eklund och Malin Sundmark anför följande i medborgarförslaget:
Till bakgrund ligger Skolverkets ”Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet, 201604-04”. Strategin innebär att förbättra och effektivisera användandet av digitala verktyg i
skolan, 2017-2022. Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge eleverna adekvat
digital kompetens.
Medborgarförslagsställarna anser att det är viktigt att vi i landsbygd håller samma kunskapsoch integreringsnivå inom digitaliseringen som i storstadsregionerna. De ser att intresse och
viss kunskap finns idag men anar att förskola och skola i Avesta skulle kunna använda sig av
digitala verktyg (särskilt pc för programmering, matematik och svenska) i större utsträckning
för att tillgodose elevernas framtida behov. Motionärerna anser att det är av vikt att alla skolor
får samma förutsättningar i detta arbete oberoende av variationer i personals nuvarande
kunskaper.
Motionärerna anser att man behöver utreda behovet av investering i:
1. Kompetensutveckling och initiering av satsningen genom att motivation, utbildning och
stöttning av ledning och lärare på plats i förskolor och skolor.
2. Utrustning, nätverkskapacitet och programvara, för att kunna utnyttja digitala resurser
maximalt.
3. Strukturskapande för digitala verktyg (programvaror så som appar, administrationssystem,
sökandefunktioner, programbibliotek, dokumenthantering tillsammans med som pc´s,
starboards etc) inom undervisning och administration, för att effektivisera och tillvarata
digitaliseringens möjligheter på ett enhetligt sätt.
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Pernilla Eklunds och Malin Sundmarkas förslag:
- Det snarast tillsätts en fristående projektgrupp (bestående av personer som inte arbetar i
den dagliga verksamheten i skolan, dock i nära samarbete med skolpersonalen) som arbetar
för en hög och jämn digital kompetens och effektiv användning inom digitalisering i hela
kommunen, jämförbar med storstadsregionerna.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Resultatenhetscheferna för förskola och grundskolas yttrande:
Medborgarförslagsställarna anser att det är viktigt att vi i landsbygd håller samma kunskapsoch integrationsnivå inom digitalisering som storstadsregionen. De ser att intresse och viss
kunskap finns idag men anar att förskola och skola i Avesta skulle kunna använda sig av
digitala verktyg i större utsträckning för att tillgodose elevernas framtida behov.
Motionärerna anser att man behöver utreda behovet av investering i:
1. Kompetensutveckling och initiering av satsning genom att motivation, utbildning och
stöttning av ledning och lärare på plats i förskolor och skolor.
Kommentar från utredning:
Bildningsförvaltningen har en IKT-strategigrupp som vi föreslår får i uppdrag att göra en
grundlig behovsinventering och ta fram en plan över identifierade behov, en tidsplan och en
kostnadsberäkning. Det vi vet idag är att det råder brist på både utrustning och kompetens
som motsvarar aktuella och kommande behov. Inom Bildningsförvaltningen finns det två
tjänster för IKT-samordning, d v s som arbetar för både förskola, grundskola och
gymnasieskola. I samband med behovsinventeringen bör dessa funktioner undersökas om det
motsvarar behovet för den ökade satsningen på digitalisering.
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2. Utrustning, nätverkskapacitet och programvara, för att kunna utnyttja digitala resurser
maximalt.
Kommentar från utredning:
IKT-strategigruppen får i ansvar för att dessa delar ska ingå i behovsinventeringen. Vi ser även
att bildningsförvaltningen måste samverka med Avesta kommuns IT-avdelning för att en
effektiv och resursstark satsning ska kunna genomföras. Dagens utrustning i förskolan och
grundskolan inom IT-området är inte tillräckligt och motsvarar inte behovet som är uttryckt
på både enhets, kommunal- och nationell nivå.
3. Strukturskapande för digitala verktyg inom undervisning och administration, för att
effektivisera och tillvarata digitaliseringens möjligheter på ett enhetligt sätt.
Kommentar från utredning:
Det finns ett stort behov och hög efterfrågan på både kompetensutveckling och utrustning
från verksamheterna.
Sammanfattningsvis styrker resultatenhetscheferna för förskola och grundskola
förslagsframställningen och välkomnar en satsning som ligger i linje med styrdokumentens
intentioner för både förskola och grundskola.
Bildningsstyrelsens beslut
- Att medborgarförslaget tillstyrks enligt yttrande från resultatenhetschefer för förskola och
grundskola.
Beredning
- Pernilla Eklunds och Malin Sundmarkas medborgarförslag 21 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 61.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 76.
- Bildningsstyrelsen 11 oktober 2017 § 114 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 155.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget tillstyrks enligt bildningsstyrelsens yttrande.
___
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Krister Nilssons (KL) motion om öppna
nämndsammanträden i Avesta kommun

Dnr KK 2017-0045 913
Krister Nilsson (KL) anför följande i motionen:
Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. paragraf 19a får kommunfullmäktige besluta att en
nämnds sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Genom att besluta om öppna
sammanträden ökar insynen i den demokratiska processen.
Normen är att en nämnds sammanträden är stängda, men fler och fler kommuner har valt
möjligheten med öppna sammanträden.
Enligt SCB har ca 40 kommuner i Sverige öppnat nämndsammanträden för allmänheten.
De positiva följderna är större än argumentet att hålla sammanträden bakom stängda dörrar –
ökad demokrati, transparens och medborgarinflytande stärks.
Medborgare får möjlighet att följa den politiska processen från förslag till beslut och
diskussionerna mellan partierna i nämnden vässas till.
Nämndbeslut rör kommunens medborgare och de har rätt att höra resonemang och argument
för politikernas ställningstagande.
Ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess ska självfallet fortsätta
behandlas bakom stängda dörrar.
Krister Nilssons (KL) förslag:
- Nämnderna/styrelserna i Avesta kommun får öppna sina sammanträden för allmänheten.
- Riktlinjer arbetas fram för öppna nämnd/styrelsesammanträden.
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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Bakgrund
Utredare Erica Dahlin anför följande:
Beslutet att ha öppna nämnd/styrelsesammanträden är ytterst ett politiskt beslut. Detta
möjliggörs i reglementet för kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder i Avesta
kommun. 28 § i reglementet reglerar att kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder själva
får besluta om offentliga sammanträden. I enlighet med kommunallagen 6 kap 19 a §.
Yttrande
Nämndernas och styrelsernas primära uppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen
samt frågor som nämnden/styrelsen enligt lag eller annan författning ska behandla.
Nämnderna/styrelserna handhar därmed en stor andel ärenden som innefattar
myndighetsutövning och sekretess vilket inte är lämpligt för öppna sammanträden.
Nämnderna/styrelserna bereder också ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det finns därför ärenden, utöver myndighetsutövning
och sekretessärenden, som inte lämpar sig för öppna sammanträden. Till exempel ärenden
som ska avgöras i fullmäktige eller interna överläggningar gällande budget.
Avesta kommuns sammanträdesrum som används för nämnd/styrelsesammanträden är inte
anpassade för åhörare och skulle därmed behöva byggas om för att kunna användas för öppna
sammanträden, både för att få plats med åhörare och av säkerhetstekniska skäl.
Administrationen kring sammanträden skulle behöva utökas ytterligare, då sammanträden
skulle behöva delas upp efter vilka ärenden som skulle vara inom stängda dörrar, respektive
öppna för allmänheten. Dessa aspekter skulle innebära fördyrningar för
nämnd/styrelsesammanträdena i Avesta kommun. Det är därför mer lämpligt att respektive
nämnd/styrelse beslutar när ett sammanträde kan vara öppet för allmänheten, i enlighet med
reglementet, och då bokar en anpassad lokal för just det tillfället.
Att öppna nämnd/styrelsesammanträden skulle öka demokratin, öka transparensen samt
stärka medborgarinflytandet i kommunen är en viktig aspekt. Öppna sammanträden skulle
dock endast innebära att Avesta kommuns invånare kunde lyssna och ta del av diskussioner
och beslut, inte påverka eller verka som förslagsställare. Redan idag finns kallelser och
handlingar samt protokoll för alla nämnder/styrelser publicerade på hemsidan, i samtliga
ärenden där det anses lämpligt. På så sätt kan Avestas invånare ta del av vilka ärenden som
behandlas av respektive nämnd/styrelse och de beslut som tas.
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Avesta kommun har möjlighet för medborgare att lämna medborgarförslag. Kommunen har
också handikappråd, pensionärsråd, och ungdomsråd för att öka delaktigheten för
medborgarna utan att vara politiskt organiserade. I vissa frågor använder sig kommunen av
medborgardialog på olika sätt för att få ett ökat medborgarinflytande och engagemang från
allmänheten. Om man vill öka medborgarinflytandet och demokratin ytterligare bör Avesta
kommun titta på de processer som föregår diskussioner och beslut i respektive
nämnd/styrelse. Exempelvis utöka medborgarnas del i beredning av vissa ärenden genom
utökad medborgardialog, möjlighet till att påverka prioriteringar i budget och möjlighet till
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden.
Utredarens förslag:
- Motionen avslås med kommunstyrelsens yttrande.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att titta på hur medborgarinflytande kan utvecklas
ytterligare. Bland annat genom utökad medborgardialog och möjlighet till allmänhetens
frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden.
Beredning
- Krister Nilssons (KL) motion 7 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 43.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 65.
- Kommunkansliets skrivelse 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 156.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Anneli Karlsson (KL) att motionen ska
bifallas.
Susanne Berger yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att motionen ska avslås enligt
kommunkansliets yttrande och att uppdrag ges till kommunstyrelsen att titta på hur
medborgarinflytande kan utvecklas ytterligare genom utökad medborgardialog.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås enligt kommunkansliets yttrande.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att titta på hur medborgarinflytande kan utvecklas
ytterligare genom utökad medborgardialog.
Reservation
Anneli Karlsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Gunilla Berglunds (C) motion – huskurage
räddar liv och förebygger våld

Dnr KK 2017-00167 913
Gunilla Berglund (C) anför följande i motionen:
Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare
partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man.
I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra
väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och
något som vi självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att
uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv.
Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige
upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer
våld. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta
bli att agera. Därför finns Huskurage.
Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer.
Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen
Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.
Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke
och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi
bor.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om
att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av:
- Knacka på hos grannen.
- Vid behov hämta hjälp av andra grannar.
- Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. (På de
språk som är aktuella i Avesta) Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot
våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de
inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en
norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.
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En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.
Centerpartiet i Avesta vill att Huskurage införs som norm i vårt bostadsbolag Gamla Byn,
samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar
för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och
rädda liv.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata
fastighetsägare gör detsamma.
- Avesta kommunen genomför utbildnings- och informationsinsatser så att implementering
sker snarast.
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.
Bakgrund
Utredare Erica Dahlin anför följande:
I en motion från Gunilla Berglund (C) föreslås att Avesta kommuns fastighetsbolag Gamla
Byn AB inför konceptet Huskurage samt att kommunen verkar för att privata fastighetsägare
gör detsamma. Motionen föreslår vidare att Avesta kommun genomför utbildnings- och
informationsinsatser så att implementering av Huskurage sker snarast. Detta för att förbygga
våld i nära relation i Avesta kommun.
Yttrande
I det Lokala brottsförebyggande rådet har konceptet Huskurage lyfts och presenterats under
sammanträden i december 2016 samt mars 2017. Lokala brottsförebyggande rådet föreslog,
vid sammanträdet i mars 2017, att bostadsbolaget Gamla byn AB skulle införa Huskurage i
sina hyresfastigheter. En överenskommelse mellan VD Jan Näslund och ordförande i Gamla
byn AB:s styrelse Laila Borger (S) gjordes om att införa Huskurage i bostadsbolaget.
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En skrivelse med information om Huskurage togs fram i samverkan mellan lokala
brottsförebyggande rådet och Gamla byn AB. Skrivelsen skickades ut till samtliga hyresgäster
under juni och juli månad 2017. Varje ny hyresgäst får skriftlig information om Huskurage
tillsammans med hyresavtal. Se bifogad skrivelse och trapphusinformation.
Innan utskicken till hyresgästerna gjordes bjöds samtliga medarbetare på Gamla byn AB, dess
styrelse samt ledamöter i lokala brottsförebyggande rådet in, till en föreläsning med Nina
Rung, en av grundarna till Huskurage. Föreläsningen ägde rum 15/6 2017. Detta för att
implementera konceptet Huskurage och utbilda anställda på Gamla byn AB, dess styrelse samt
lokala brottsförebyggande rådet gällande våld i nära relation.
I slutet av november 2017 planeras en ”trygghetsdag” med föreläsningar i olika teman,
arrangerad av det lokala brottsförebyggande rådet. Ett av temaområdena kommer att vara
brott i nära relation. Peter Svensson kommer då och föreläser om Huskurage.
”Trygghetsdagen” kommer att vara öppna för Avesta kommuns invånare. På detta sätt hoppas
det lokala brottsförebyggande rådet kunna sprida information och kunskap om brott i nära
relation och det förebyggande konceptet Huskurage till Avesta kommuns medborgare.
Utredarens förslag
- Motionen anses besvarad med kommunkansliets yttrande.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 21 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 58.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 73.
- Kommunkansliets skrivelse med bilagor16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 157.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.
___
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Johan Thomasson (M), Gunilla Berglunds (C),
Lis Linnbergs (L) och Curt-Åke Larssons (KD)
motion om utomhusbad vid Metropoolen

Dnr KK 2017-00170 913
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Larsson (KD) anför följande i motionen:
I början av 2000-talet beslutade den dåvarande politiska ledning att ett nytt badhus skulle
byggas efter att frågan diskuterats under en ganska lång tid. Badhuset stod klart för invigning
oktober 2007 och har blivit en mycket populär anläggning med över 100.000 besök per år.
När bygget projekterades bestämdes att utrymmet i källaren även ska kunna inrymma ett till
reningsverk för en framtida utomhusbassäng.
Med tanke på områdets expansion de senare åren då sportparken anlades i områdets närhet
och nu ska utökas med bland annat beachvolleyplaner så anser motionärerna att det är dags att
damma av och sjösätta planerna på ett bygge av en utomhusbassäng i anslutning till
Metropoolen.
Johan Thomassons (M), Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och Curt-Åke Larssons
(KD) förslag:
- Kommunkansliet ges i uppdrag att utreda två alternativt tre olika alternativ på ett
utomhusbad vad avser behov, kostnad för investering och drift.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen för yttrande.
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Utredaren vid bildningsförvaltningens yttrande
Område och fastighetsägare

Avesta kommun äger fastigheten som Metropoolen står på. Outokumpu Stainless AB äger
fastigheten mellan Metropoolen och riksväg 68. Två detaljplaner finns upprättade för området.
Varav den mest intressanta för motionen är Detaljplan del av Domarhagen 2 & Avesta 3:5.

Bild 1. Kartbild över fastighetsgränser. Fastigheten Avesta 5:1ägs av Outokumpu Stainless AB
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Bild 2. illustration från detaljplan del av Domarhagen 2 & Avesta 3:5
Syftet med Detaljplan del av Domarhagen 2 & Avesta 3:5 som vann laga kraft i december
2010 var att möjliggöra en försäljning av mark till Outokumpu samt att utforma detaljplanen
så att anläggande av ett eventuellt utomhusbad intill det befintliga badhuset, Metropoolen,
även fortsättningsvis skulle vara möjligt. Detaljplanen medger uppförandet av vissa mindre
byggnader som kan komma att behövas för ett eventuellt utomhusbad.
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Dock får dessa byggnader ha en högsta byggnadshöjd av 4 meter och tillsammans inte ha en
större byggnadsarea än 250 m.
Geotekniska förhållanden
Inför uppförandet av detaljplanen utfördes inga geotekniska undersökningar. Det är därför viktigt
att inför ett eventuellt anläggande av utomhusbad att marken i området undersöks vad gäller de
geotekniska förhållandena för att bl.a. avgöra vilka anläggningar som är möjliga.
Nedsläpp från Outokumpu och reningsteknik
Bildningsstyrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen i Dalarna som är tillsynsmyndighet för
Outokumpu Stainless AB samt miljösamordnaren på Outokumpu. De anger att diffusa utsläpp
till luft förekommer från anläggningen och att dessa innehåller till största delar kalk och metaller.
Nedfallen av utsläppen sker i närområdet till Outokumpu Stainless AB. Var nedfallet hamnar
beror på vindriktningen. Dessa diffusa utsläpp uppstår i samband med att man släcker slagg men
även från transporter på vägarna inne på området. Miljösamordnaren meddelar att problemet
med nedfall i huvudsak uppkommer på sommaren och hösten när det är torrt. För att minska
uppkomsten av nedfall vattnar de vid slaggården och sopar vägarna inne på området.
Processing Bath and SPA solutions har levererat befintligt reningsverk i Metropoolen. Vid en
första förfrågan uppger de att de inte ser några större problem med nedfallet från Outokumpu
och att det torde kunna renas med en anpassad reningsteknik. Huruvida det befintliga
reningsverket i Metropoolen kan kompletteras eller om ett nytt reningsverk för utomhuspoolen
behövs installeras är det för tidigt i processen för att kunna avgöra.
Uppvärmning
Metropoolen värms i dag upp genom fjärrvärme. Beroende på vilken typ av utomhuspool som
anläggs kan befintlig fjärrvärmeväxlare klara av att även värma en utomhuspool. Men likasom det
gäller kapacitet för befintligt reningsverk så är det för tidigt i processen att kunna säga med
säkerhet huruvida fjärrvärmeväxlaren har tillräcklig kapacitet.
Det är tydligt vid planläggning av området att syftet varit att skapa förutsättningar för en
utomhuspool. Även när det gäller dimensioneringen av reningsanläggning och uppvärmning
tyder det på att dessa anpassats för att möjliggöra ett utomhusbad. Bildningsstyrelsen ställer sig
därför positiv till motionen. Sammanfattningsvis vill bildningsstyrelsen poängtera vikten av en
noggrann investeringsprojektering med inledande förstudie och förprojektering är av ytterst vikt
så att en välgrundad investeringsansökan kan upprättas för kommunfullmäktige att ta ställning
till.
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Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen tillstyrker att kommunkansliet ges i uppdrag att utreda två alternativt tre
olika alternativ på ett utomhusbad vad avser behov, kostnad för investering och drift.
Beredning
- Johan Thomassons (M), Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Larssons (KD) motion 24 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 60.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 75.
- Bildningsstyrelsen 11 oktober 2017 § 115 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 158.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen tillstyrks enligt bildningsstyrelsens yttrande.
- Kommunkansliet ges i uppdrag att utreda två alternativt tre olika alternativ på ett
utomhusbad vad avser behov, kostnad för investering och drift.
___
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Västmanland-Dalarna Lönenämnds
delårsbokslut 2017-01-01 – 2017-08-31

Dnr KK 2017-00331 042
Västmanland-Dalarna Lönenämnd, med säte i Norbergs kommun, överlämnar delårsbokslut
för 2017-01-01 – 2017-08-31.
Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade 26 september 2017 att fastställa delårsbokslutet.
Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och
Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra löneadministration och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och
förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag.
Den gemensamma nämnden/löneförvaltningen har sitt säte i Norbergs kommun. I nämnden
sitter som ordinarie ledamöter kommunstyrelseordförande från kommunerna samt ersättare.
Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning
motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad
överenskommelse. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall
ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/-0 mot upprättad budget.
Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på
motsvarande sätt som lönesektionens kostnader. Debitering till medlemskommunerna görs
fortlöpande under året.
Utlåtande från revisorerna samt de sakkunnigas granskningsrapport - Västmanland-Dalarna
lönenämnds delårsbokslut 2017-08-31 har ännu ej inkommit.
Beredning
- Västmanland-Dalarna lönenämnd 26 september 20176 § 17 inklusive delårsbokslut
2017-01-01 – 2017-08-31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 159.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2017-01-01 – 2017-08-31 godkänns.
___
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Västmanland-Dalarna Lönenämnds budget
2018 med plan 2019-2020

Dnr KK 2017-00332 041
Västmanland-Dalarna Lönenämnd har fastställt budget 2018 med plan 2019-2020 enligt
löneförvaltningens äskande och överlämnar ärendet för vidare beslut i respektive
kommunfullmäktige.
Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och
Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdraget att utföra löneadministrationen och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår
också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag där kommunerna idag utför det
arbetet. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation
med ledamöter från respektive medverkande kommun.
Mål för lönenämnden:
- Ansvara för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga
anställda och förtroendevalda i de medverkande kommunerna och övriga
samarbetspartners.
- Ansvara för att uppgifterna utförs rationellt, följer lagar och avtal samt genomförs inom de
tidsramar som gäller för löneutbetalningar.
- Ansvara för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramar som fastställs av
kommunfullmäktige efter samråd med de medverkande kommunerna.
- Ansvara för att de medverkande kommunerna och övriga samverkansorgan fortlöpande får
del av hur verksamheten utvecklas.
- Ansvara för att handlingar för budget och uppföljning upprättas och delges
kommunfullmäktige.
Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna som förhållandet i
ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad överenskommelse. I budgeten
2018 med plan 2019-2020 har antalet utbetalade löner för perioden januari 2016 – december
2016 använts som fördelningsnyckel för perioden.
Respektive kommunala bolag, kommunalförbund m fl har upprättat ett avtal om den service
som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Fördelningsnyckeln är densamma som
för kommunerna. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
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Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på
motsvarande sätt som löneavdelningens kostnader.
Verksamheten 2018-2020:
Inom den närmaste treårsperioden finns ett stort rekryteringsbehov eftersom ca 3-4 av
medarbetarna avgår i pension. Detta innebär en avsevärd kompetensförlust eftersom samtliga
medarbetare har arbetat länge och innehar stora kunskaper.
Nuvarande avtal med Visma gällande Personec P gäller till och med 2017-12-31. Under hösten
2016 genomfördes förstudie på likvärdiga HR-lönesystem och har under våren 2017 startat en
upphandling av support och underhåll på nuvarande HR-lönesystem Personec P.
Under 2016 införs Visma Window vilket ska underlätta rapportering i självservice för chefer
och medarbetare. Införande av Visma Window medför en extra kostnad för Personec P på
399 000 kronor år 2016, i det ingår konsultstöd vid införandet av Visma.
Under 2017 räknar lönenämnden med att eventuellt införa Anställningsguiden (anställning
rapporteras in av chef i formulär och godkänns av löneadministratör i Personec). Införandet
av Anställningsguiden medför en extra kostnad för Personec P på ca 525 000 kronor år 2017
(år 1) och sedan en årlig underhållskostnad på 122 400 kronor/år från år 2018.
Preliminär fördelning av budgeterade kostnader 2018-2020 inklusive kostnader för
lönenämnden, för Avesta kommun:
2016
2017
2018
2019
2020

4 003
3 994
4 147
4 250
4 355

Beredning
- Västmanland-Dalarna Lönenämnd 26 september 2017 § 19 inklusive budget 2018 med plan
2019-2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 160.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Västmanland-Dalarna Lönenämnds budget 2018 med plan 2019-2020 godkänns.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2017-11-13

Kommunstyrelsen

§ 153

Sida 59

Medlemskap i den gemensamma nämnden
Språktolknämnden i Dalarna

Dnr KK 2017-00182 135
Integrationsstrateg Birgitta Hägg överlämnar ärende om medlemskap i den gemensamma
Språktolknämnden i Dalarna och anför följande:
Sammanfattning
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är
väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge
kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 samverka
genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med
2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa,
Smedjebacken och Säter kommun i den gemensamma nämnden.
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt besked
angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro och Älvdalens
kommun avstår från att delta.
Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en
högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i
nämnden den 1 januari 2018.
Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja
avtalet i mars 2018.
Bakgrund
Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av samhällstolkning har
en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis sjukvård, socialtjänst,
domstolsförhandlingar m.m. Traditionellt har i princip all samhällstolkning skett via offentligt
ägda tolkförmedlingar
Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en tolkförmedling som
förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera kommuner önskar ingå i den gemensamma
nämnden är att tolkförmedlingen tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och en
organisation som kan svara mot det stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den
gemensamma nämnden krävs ingen upphandling av tolktjänster.
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För tolkförmedlingen innebär utökningen av antalet medlemmar större möjlighet att bibehålla
en kvalitativt god nivå på tolkverksamheten, vilket gagnar den gemensamma nämndens
medlemmars behov av tolkar.
Ärendebeskrivning
Borlänge kommuns tolkförmedling har idag åtta anställda samt ca 370 tolkar på ett 70-tal
språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2016 förmedlades ca 77 500 uppdrag och
omslutningen var 44,2 mnkr. Tolkförmedlingen arbetar efter självkostnadsprincipen enligt
gällande lagstiftning, Kommunallagen kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och
kvalitetscertifierad enligt FR2000.
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget
Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha
ordförande och vice ordförande posterna och övriga medlemmar en ordinarie ledamot
vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna har över 70 % av utförda tolkuppdrag samt
att Borlänge kommun är utförare av verksamheten.
Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om hur man talar
genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare.
Ekonomiska konsekvenser
Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena. Tolkförmedlingens totala
omslutning beräknas till närmare 39 mnkr per år. Merparten av kostnaderna avser
tolkuppdragen. Principen är den att för de tolkuppdrag som utförs faktureras hela kostnaden
direkt den beställande enheten. I den kostnaden ingår tolkens arvode, resekostnader samt
andra kostnader som kan tillkomma och som är direkt kopplade till tolkuppdraget. Exempel
på detta är övernattning i samband med tolkuppdraget.
De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala avgifter för sex heltidstjänster, vikarier,
lokaler, kontorsmaterial, IT, utbildningskostnader för tolkar och tolkförmedlare samt en post
för oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år beräknas till 5,6 mnkr.
Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för respektive part.
Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet.
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Barnperspektivet

Ja

Nej

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Om nej, besvaras inte fler frågor.
Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
Hänsyn till barn och ungdomar har tagits.
Barn och ungdomar har fått säga sin mening.
Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
Integrationsstrategens förslag:
- Avesta kommun inträder som medlem i den gemensamma nämnden Språktolknämnden i
Dalarna från och med 1 januari 2018.
- Avesta kommun nyttjar avtalet från och med 15 mars 2018.
- Reglemente för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Samverkansavtal för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Förslag till budget 2018 och fördelning godkänns.
- Ikraftträdandet av den utökade Språktolknämnden sker från och med 1 januari 2018 under
förutsättning av att ovanstående beslut fattas av Landstinget Dalarna och kommunerna
Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik,
Smedjebacken och Säter fattar likalydande beslut.
Beredning
- Borlänge kommun, reglemente språktolknämnden i Dalarna.
- Borlänge kommun, samverkansavtal språktolknämnden i Dalarna.
- Borlänge kommun, kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna.
- Borlänge kommun, budget 2017 språktolknämnden i Dalarna.
- Kommunkansliets skrivelse 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Avesta kommun inträder som medlem i den gemensamma nämnden Språktolknämnden i
Dalarna från och med 1 januari 2018.
- Avesta kommun nyttjar avtalet från och med 15 mars 2018.
- Reglemente för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Samverkansavtal för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Förslag till budget 2018 och fördelning godkänns.
- Ikraftträdandet av den utökade Språktolknämnden sker från och med 1 januari 2018 under
förutsättning av att ovanstående beslut fattas av Landstinget Dalarna och kommunerna
Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik,
Smedjebacken och Säter fattar likalydande beslut.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 63

2017-11-13

Kommunstyrelsen

§ 154

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Dnr KK 2017-00305 107
Region Dalarna överlämnar ärende om ändring i förbundets förbundsordning.
Region Dalarnas verksamhet, förutsättningarna för denna och hur verksamheten ska utövas,
regleras av bland annat Region Dalarnas förbundsordning.
Region Dalarnas förbundsordning skrevs ursprungligen under våren 2002. Sedan dess har
förändringar i uppdraget och andra yttre omständigheter över tid motiverat att texten justerats.
Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning har därför gjorts vid flera tillfällen tidigare:
2006-02-08, 2007-04-20, 2007-11-21, 2011-03-10 samt 2014-10-08.
Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa. Dock
föreslås medlemmarna besluta att ikraftträdandet sker tidigast 2018-01-01, eftersom ansvaret
för kollektivtrafiken först vid denna tidpunkt överförs till Landstinget Dalarna.
Efter behandling i Riksdagens kammare 19 juni 2017 börjar en ny Kommunallag gälla från
och med 1 januari 2018. Av propositionen framgår att Region Dalarna kan komma att behöva
ändra i sin förbundsordning.
Tillägg och andra justeringar i förbundsordningen:
- § 11 kompletteras med följande mening:
Anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla.
- § 16 kompletteras med följande stycke:
Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga
budgetsammanträdet.
- § 2, punkt 3:
Förbundets uppgifter föreslås moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället
för tillväxtprogram.
- I samband med ovan angivna justeringar förslås även att de hänvisningar som i dag
gällande förbundsordning gör till Kommunallagen, även de justeras så att de stämmer med
den nya Kommunallagens paragrafordning.
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Strykningar i förbundsordningen:
- § 2 och punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks med anledning av att ansvarsområden överförs till
nya huvudmän under andra halvåret 2017:
- Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna.
- Arbetet med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget
Visit Dalarna AB.
- Uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder är
sedan tidigare överförd till Tillväxtverket.
- § 12 sista stycket stryks som en konsekvens av detta – berör kostnaderna för
kollektivtrafiken.
Direktionens förslag:
- Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning.
- Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock
tidigast 2018-01-01.
Beredning
- Region Dalarna 13 september 2017 § 205 inklusive missiv och förslag till reviderad
förbundsordning.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 162.
Förslag till kommunfullmäktige
- Ändringarna i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
- Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock
tidigast 1 januari 2018.
___
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Ansökan om investeringsbudget för
hyreshöjande åtgärder för utbyggnation av
Skogsbo skola inklusive matsal, kök och
idrottshall

Dnr KK 2017-00373 049
Bildningsförvaltningen ansöker om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
utbyggnad av Skogsbo skola inklusive matsal, kök och idrottshall.
Syftet med utbyggnaden är att ge plats till alla elever inom upptagningsområdet för Skogsbo
rektorsområde, så att Klockarskolan kan byggas om till förskoleverksamhet. Efter
ombyggnationen ska Skogsbo skola klara ett elevunderlag där samtliga klasser från
förskoleklass t.o.m. årskurs 6 kan gå i en 4-parallelig verksamhet.
Om investeringen inte genomförs kan Skogsbo skola inte ta emot samtliga elever inom
rektorsområdets upptagningsområde. Det innebär att grundskolan inte kan ”släppa”
Klockarskolan till förskoleverksamhet. Investeringen på Skogsbo skola hänger ihop med
investeringen på Klockarskolan för att möjliggöra en utökning av förskoleverksamheten på
förskolan LekaLära.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
utbyggnad av Skogsbo skola inklusive matsal, kök och idrottshall.
Beredning
- Ansökan om investeringsbudget 16 oktober 2017
- Bildningsstyrelsen 25 oktober 2017 § 123.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 163.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet finns för ledamöterna att ta del av ytterligare
handlingar som är sekretessbelagda.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för utbyggnad av Skogsbo skola
inklusive matsal, kök och idrottshall godkänns.
- Finansiering sker inom befintlig ram.
___
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Ansökan om investeringsbudget för
hyreshöjande åtgärder för ombyggnation av
Klockarskolan till förskola

Dnr KK 2017-00374 049
Bildningsförvaltningen ansöker om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
ombyggnation av Klockarskolan till förskoleavdelningar åt LekaLära.
Bedömningen är att skolans klassrum kan byggas om till 5 avdelningar, vilket blir totalt 8
avdelningar för förskolan LekaLära. Syftet är också att renodla skola och förskola så att vi inte
har mixade områden med både förskola och skola på samma område.
Om investeringen och byggnationen ej blir av kan inte förskolan Hattstugan flytta från
Skogsbo skola, 4 avdelningar, till före detta Klockarskolans lokaler. Det innebär också att vi
inte kan flytta förskoleklass och årskurs 1 till Skogsbo skola, vilket medföljer att Skogsbo skola
inte kommer att bli en F-6 skola som kan ta emot hela Skogsbo rektorsområde. Investeringen
på Klockarskolan/LekaLära hänger ihop med investeringen och ombyggnationen av Skogsbo
skola.
Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
ombyggnation av Klockarskolan till förskola.
Beredning
- Ansökan om investeringsbudget 16 oktober 2017
- Bildningsstyrelsen 25 oktober 2017 § 124.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 164.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet finns för ledamöterna att ta del av ytterligare
handlingar som är sekretessbelagda.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för ombyggnation av
Klockarskolan till förskola godkänns.
- Finansiering sker inom befintlig ram.
___
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Revidering av mål och budget 2018-2020 för
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00217 041
Dnr KK 2017-00314 706
Dnr KK 2017-00352 622
Dnr KK 2017-00353 406
Dnr KK 2017-00298 406
Dnr KK 2017-00294 027
Dnr KK 2017-00235 169
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att fastställa (S), (V) och (MP) förslag till
mål och budget 2018-2020 för Avesta kommun, att fastställa nya målindikatorer för 2017 samt
att utdebiteringen fastställes till oförändrad nivå, 22:44 kronor.
(S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 omfattar följande delar
förutom förordet.
Kommunens organisation
Vision - Avesta 2030
Kommunövergripande mål
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet
- Kommunfullmäktiges mål för Avesta 2020
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
- Ekonomiprocess
- Styrprocessen i Avesta
- Interna förutsättningar
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God ekonomisk hushållning
- God ekonomisk hushållning
- Styrelsernas uppdrag
Omvärlds- och nulägesanalys
- Samhällsekonomisk utveckling
- Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning 2018-2020
- Välfärdsmiljonerna
- Befolkning, boende, arbetsmarknad
- Personalredovisning
Finansiell analys
Särskilda beslut 2018-2020
Drift- och resultatbudget
Finansieringsbudget
Balansbudget
(S), (V) och (MP) anger följande i förordet:
”Samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger här fram sin
budget för åren 2018-2020. Det är en budget med starka tydliga satsningar på Omsorgen och
Skolan samt investeringar för ett snabbt växande Avesta. Ett Avesta som åren 2015-2017 haft
ett stort åtagande i den flyktingsituation som råder i Världen, Europa och Sverige, vi givits och
vi har tagit och tar ett stort ansvar. Kommunens personal tillsammans med civilsamhället har
ställt upp på ett fantastiskt sätt. Det avspeglar sig också i detta budgetdokument där vi
använder de mycket välbehövliga välfärdsmiljarderna som regeringen beslutat om till stora
ramhöjningar för Omsorgsstyrelsen och Bildningsstyrelsen samt en stor pott för Integrations
och utvecklingsmedel.
Vår kärnverksamhet är att ge våra barn en bra uppväxt med hög kvalitet i våra skolor och
förskolor, att vi tar hand om våra äldre när de behöver och att vi har en attraktiv och trygg
miljö och det syns i våra prioriteringar och fördelningen av våra skattemedel som har en tydlig
rödgrön prägel.
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Arbetet med Avesta 2020 fortsätter att löpa som en röd tråd i vårt arbete med att Avesta
Kommun ska vara ett regionalt tillväxtcentrum med ökat antal arbetstillfällen, företag och
positiv inflyttning. ”
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelades (S), (MP) och (V) förslag till revidering av
mål och budget 2018-2020 samt styrelsernas investeringar och taxor.
Johan Thomasson (M) meddelade vid arbetsutskottets beredning att alliansen kommer att
upprätta förslag till revidering av deras mål och budgetdokument som kommer att redovisas
vid kommunstyrelsens sammanträde.
Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) medverkade därför inte i beredning och
beslut vid arbetsutskottssammanträdet vad gäller revidering av mål och budgetdokumentet.
Beredning
- Kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 108.
- Styrelsernas investeringar och revidering av taxor.
- (S), (MP) och (V) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 för Avesta kommun.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 165.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s taxor; VA-taxa 2018 och Avfallstaxa 2018.
- Förhandlingsprotokoll 1 november 2017: Lärarförbundet, Kommunal sektion Avesta och
SSR.
- Alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 för
Avesta kommun.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet informerar Lars Isacsson (S) att ärendet
kompletterats efter arbetsutskottets beredning med Avesta Vatten och Avfall AB:s taxor; VAtaxa 2018 och Avfallstaxa 2018. Taxorna utskickades med kallelsen till dagens sammanträde.
Förhandlingsprotokoll 1 november 2017 med Lärarförbundet, Kommunal sektion Avesta och
SSR utdelas.
Alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 för
Avesta kommun utdelas.
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Alliansen ((M), (C), (L), (KD)) anger följande i förordet:
”Att bibehålla en fortsatt positiv befolkningstillväxt i Avesta kommun är ett viktigt mål för
budgetperioden. Ett annat minst lika viktigt mål är att minska utanförskapet för i första hand
våra nyanlända där vi kan se att arbetslösheten är högst i Dalarna. Nuvarande Avestabor ska
ha sådan behållning av att bo i vår kommun, att de vill stanna kvar. Unga människor, som växt
upp i Avesta och som sedan testat sina vingar på annan ort ska vilja vända hem. Vi ska vara en
attraktiv kommun som mäniskor från såväl Sverige som hela världen väljer att flytta till. När
nya arbetsplatser etableras, vilket vi alla vill ska ske, ska Avestas utbud av bostäder, skolor,
fritidsaktiviteter, kulturevenemang och andra viktiga funktioner kunna fälla avgörandet när
människor utifrån står inför Avesta som ett möjligt val.
Den stora utmaningen för kommunen och dess framtida utveckling är hur vi lyckas med
integrationen av vår nya medborgare från andra länder. Dagens situation med väldigt många
utlandsfödda kräver att SFI-undervisning samt validering av utbildningar har högsta prioritet
för att framgångsrikt lyckas med integrationen. Vi vill att valfrihet ska råda gällande SFIundervisning i kommunen.
Det är viktigt att kommunen utvecklar och stöttar föreningar som bedriver
integrationsprojekt.
För att nå detta mål måste en utveckling ske vad gäller i första hand fyra områden i
kommunen, olika men lika viktiga.
Större valfrihet vad gäller den kommunala servicen
För oss är det en självklarhet, att människor själva är bättre skickade än politiker att välja vem
som ska vara utförare, t.ex. när en förskola, en skola, eller boende på äldre dagar ska väljas.
Det är också självklart att service ska vara tillgänglig i alla delar av kommunen. I det
sammanhanget lägger vi särskild vikt vid att kvinnor bereds möjlighet att själva ta över och
driva delar av den kommunala verksamheten som de har erfarenhet av att arbeta inom.
En annan aspekt av service till avestaborna som är avgörande, och som förvisso ligger utanför
den kommunala beslutandesfären, är akutmottagningen och övrig verksamhet som måste
upprätthållas på Avesta lasarett. Bättre samverkan mellan Kommunen, Landstinget och den
blivande Regionen vore önskvärt för att öka möjligheterna att utveckla digital e-hälsa med
fokus på bland annat äldrevården där vi ser att behoven kommer att öka i framtiden.
Förbättrade villkor för och service till näringslivet
Avesta kommun har sjunkit i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Den nedåtgående
trenden är bruten under föregående år men mycket arbete återstår innan vi når en acceptabel
nivå. Nuvarande placering på plats nummer 138 får ändå anses vara en allt för låg placering.
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Avesta har tidigare visat att vi kan betydligt bättre. Det återstår ett stort arbete för att ta oss
upp på en topp 50-placering, där Avesta rimligen borde höra hemma. Det är helt avgörande
att fler företag startas och tillåts växa inom alla områden i kommunen såväl inom traditionell
tillverknings och tjänstesektor men också inom kommunens välfärdstjänster. För att bryta
utanförskapet och få ner arbetslösheten är detta helt avgörande. De anställda är ofta ett
företags viktigaste resurs, och varje företag måste begrunda möjligheten att behålla sin
personal och/eller framgångsrikt rekrytera när man väljer en ny verksamhetsort.
En sund och utvecklande miljö för våra unga
Föräldrars största engagemang kommer nästan alltid att vara barnens välbefinnande.
Kvaliteten på barnomsorgen, utbudet av skolor, tryggheten när de mindre barnen leker ute,
sannolikheten att de större barnen råkar illa ut i mörkret på gator och torg – allt det här spelar
roll när föräldrar ska avgöra var de ska bo med sina barn. När familjer ska ta beslut om
bostadsort, är möjligheterna till en trygg och givande uppväxt för barnen ofta minst lika viktig
som tillfällen till arbete. Hur Avesta kommun lever upp till föräldrars krav och behov är
avgörande när dessa beslutar om de ska bo kvar, likväl som när människor utifrån beslutar om
de ska flytta hit. Ett rikt utbud och hög kvalitet på gymnasienivå är särskilt viktigt. Vi ska ge
våra unga en utbildning som ger dem möjlighet att välja fritt i nästa led. Ska kommunen
fortsätta växa, behöver vi att våra unga vänder hem igen. Deras lust att göra det kommer i
mångt och mycket vara avhängigt upplevelsen av att växa upp i Avesta.
Bättre boendemiljöer och infrastruktur
Ett annat viktigt område är utvecklandet av bättre boendemiljöer och infrastruktur, med det
övergripande målet att åstadkomma en rörligare bostadsmarknad. I livets olika skeenden,
måste Avestas innevånare ha ett brett utbud av valmöjligheter. Ett exempel på
infrastrukturutveckling är att landsbygden ska ha lika goda datakommunikationer som
centralorten. En upprustning av vägarna har kommit i gång, vilket är bra, men viktigt är att det
blir en återkommande satsning under många år framöver. För att vinna nya invånare är
boendets kvalitet och valmöjligheter oerhört viktiga. När människor utifrån ska ta ställning till
Avesta som tänkbar bostadsort, är boendet det första de tittar på. Tomtmark för ny
bebyggelse är i det sammanhanget en betydelsefull faktor. Det är också viktigt med fler privata
intressenter som investerar i flerbostadshus, vilket nu sker i centrala Avesta och
förhoppningsvis även i Krylbo inom en snar framtid. I dag är det Kommunens helägda
bostadsbolag Gamla Byn AB som står för all byggnation utanför Avesta centrum. Vad som
ofta efterfrågas av äldre personer som bor kvar i sina villor är fler bostadsrätter. Gamla Byn
kan omvandla delar av sitt centrala hyresbestånd till bostadsrätter och därmed öka utbudet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 74

2017-11-13

Kommunstyrelsen

§ 157 (forts)
I Krylbo råder det särskilda utmaningar då det tämligen nergångna bostadsbeståndet
fortfarande saknar en seriös och kapitalstark ägare som på allvar vill rusta upp beståndet.
Lyckas vi åstadkomma förändringar och förbättringar på dessa fyra områden, kan vi fortsatt
ha en positiv befolkningsutveckling, välkomna nya kommuninvånare, och erbjuda en bättre
tillvaro för dem som redan nu bor här i Avesta, gammal som ung.
Angående byn Bjurfors där invånarna önskar byta kommun från Norberg till Avesta måste
frågan lyftas till politisk nivå såväl inom kommunerna som på länsnivå i Dalarna och
Västmanland.”
Johan Thomasson (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L) och
Curt-Åke Larsson (KD) att avfallstaxan för hushållsavfall 2018 ändras enligt nedan med
motiveringen att avgiften inte är rimlig i förhållande till arbetsinsatsen. Kostnaden för ett
avfallskärl är mera vid delad hämtning än vid att var och en har ett eget avfallskärl.
Avfallstaxa hushållsavfall 2018
Delad hämtning småhus
Taxa
Restavfall helår 14 dgr
Matavfall helår 14 dgr
Grundavgift
Totalt

Avesta Vatten
och Avfalls förslag
680 kr
233 kr
695 kr
1608 kr

Delad hämtning sommarhämtning
Taxa
Avesta Vatten
och Avfalls förslag
Restavfall helår 14 dgr
363 kr
Matavfall helår 14 dgr
100 kr
Grundavgift
695 kr
Totalt
1158 kr
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Johan Thomasson (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L) och
Curt-Åke Larsson (KD) att tilläggsavgifterna för slangdragning och tunga lock ska tas bort
med motiveringen att Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har godkänt
slamavskiljare och slutna tankars placering och att fastighetsägaren inte ska straffas för detta.
Avesta Vatten och Avfall AB ska erbjuda alla fastighetsägare med tunga lock att ha möjlighet
till byte av lock till annat lättare material. Alternativt ska inte avgift tas om fastighetsägaren
själv ombesörjer att locket öppnas.
Avfallstaxa slam 2018
Taxa

Avesta Vatten
och Avfalls förslag

Yrkande

125 kr inkl moms

0 kr

Slangdragning vid avstånd
31 – 40 m

250 kr inkl moms

0 kr

Slangdragning vid avstånd
40 -

400 kr inkl moms

0 kr

Tunga lock över 15 kg

250 kr inkl moms

0 kr

Slangdragning vid avstånd
21 – 30 m

Lars Isacsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt Avesta Vatten och Avfall AB:s
förslag till avfallstaxa hushållsavfall 2018 och avfallstaxa slam 2018 och att ändringsyrkandena
därmed avslås.
Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Avesta
Vatten och Avfall AB:s förslag.
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Heidi Sjungargård (MP och Leif Eriksson (V) yrkar
bifall till (S), (V) och (MP), tillika arbetsutskottets förslag, till revidering av mål och budget
2018-2020.
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Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L) och Curt-Åke Larsson (KD)
yrkar bifall till alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 20182020.
Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt
arbetsutskottets förslag, att mål och budget revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
- Mål och budget 2018-2020 för Avesta kommun revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag.
- Utdebiteringen fastställs till 21,97 kronor.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
* Teknisk service taxor och avgifter för gata, offentlig plats torghandel, m m 2018.
* Omsorgsstyrelsens taxa för hemtjänst enligt SoL (Socialtjänstlagen).
* Omsorgsstyrelsens taxa för måltidspriser.
* Omsorgsstyrelsens taxa för särskilt boende enligt SoL inkl servicelägenhet.
* Omsorgsstyrelsens taxa för hemsjukvård och rehabilitering – delegerad sjukvård
nivå 1 och nivå 2.
* Omsorgsstyrelsens taxa för LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service).
* Omsorgsstyrelsens taxa för kostnadsersättning i gruppbostad LSS.
* Omsorgsstyrelsens avgifter för serveringstillstånd.
* Bildningsstyrelsens måltidspriser 2018.
* Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet 2018: avgiftsbelopp med
index i taxor
* Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds plan- och bygglovstaxa.
* Avesta Vatten och Avfall AB:s taxor; VA-taxa 2018 och Avfallstaxa 2018.
Reservationer
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L) och Curt-Åke Larsson (KD)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till egna förslag.
___
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Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Tekniska utskottets beslut 25 oktober 2017 § 47-54.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 30 oktober 2017 § 42-43, 45-46.
- Arbetsutskottets beslut 30 oktober 2017 § 140-146.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
1. Dnr KK 2017-00006 002
Risk- och säkerhetssamordnarens redovisning av delegationsbeslut
RS 26/17: Yttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds ansökan om tillstånd till kameraövervakning.
2. Dnr KK 2017-00126 002
Parkteknikern och handläggaren vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut
08.17 – 13.17 ang dispens från gällande parkeringsbestämmelser och dispens från förbud för
motorfordonstrafik.
3. Dnr KK 2017-00127 002
Parkteknikern och handläggaren vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut
08.17 – 11.17 ang tillfälligt förbud mot trafik med fordon och tillfällig avstängning av gata.
4. Dnr KK 2017-00127 002
Parkteknikerna och handläggaren vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut
11.17 – 18.17 ang tillfällig avstängning av gatan, tillfälligt förbud mot trafik med fordon och
tillfälligt förbud att stanna.
5. Dnr KK 2017-00128 002
Assistenten vid teknisk service redovisning av delegationsbeslut 03.17 ang flyttade och
skrotade fordon.
___
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Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
1. Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 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 från möte 14-15 september 2017.
2. Dnr KK 2017-00026 000
Koncernledningsgruppens anteckningar från möte 27 september 2017.
3. Pensionärsrådets anteckningar från möte 15 september 2017.
4. Ungdomsrådets anteckningar från möte 21 februari 2017.
5. Ungdomsrådets anteckningar från möte 24 mars 2017
6. Ungdomsrådets anteckningar från möte 26 april 2017.
7. Ungdomsrådets anteckningar från möte 26 maj 2017.
8. Ungdomsrådets anteckningar från möte 31 augusti 2017.
9. Ungdomsrådets anteckningar från möte 26 september 2017.
10. Dnr KK 2017-00385 107
Protokoll från dialogmöte kommunen och kommunala bolag 27 mars 2017
11. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 13 september 2017.
12. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 25 oktober 2017.
13. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskottsprotokoll 26 september 2017.
14. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017.
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15. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll 14 september 2017.
16. Dalabanans Intressenters protokoll 22 september 2017.
17. Västmanland-Dalarna Lönenämnds protokoll 26 september 2017.
18. Region Dalarnas protokoll 13 september 2017.
19. Region Dalarnas protokoll 25 oktober 2017.
20. Dnr KK 2016-00119 049
Slutrapport för Rädda Barnens projekt – Ett gott och tryggt mottagande av barn på flykt
inklusive rapport ”Lekstugan”.
21. Dnr KK 2017-00277 809
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till Kuusamo kommun, Finland med tack för fint
och gästvänligt bemötande vid vänortsbesöket 28 september – 1 oktober 2017.
22. Dnr KK 2017-00325 114
Lokalpolisområdeschefens och kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson ang sammanfattning av samtal om polisens resurser samt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Avesta.
23. Dnr KK 2017-00315 866
Bildningsstyrelsen 13 september 2017 § 101 inkl tjänsteutlåtande ang tydligare riktlinjer för
inköp av konst.
24. Dnr KK 2017-00321 049
Hedemora Armsport Klubbs ansökan om lokal samt utökad budget till SM i armbrytning
9-10 mars 2018.
25. Dnr KK 2017-00321 049
Kommundirektörens svar på ansökan från Hedemora Armsport Klubbs ansökan om lokal
samt utökad budget till SM i armbrytning 9-10 mars 2018.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 80

2017-11-13

Kommunstyrelsen

§ 159 (forts)
Delgivningar (forts)
26. Dnr KK 2017-00351 106
Avesta kommuns medfinansieringsintyg till Tillväxtverket om projektet Grön Agenda.
27. Dnr KK 2017-00235 169
Avesta kommuns ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om
bidrag till kommunal ledningsplats.
28. Dnr KK 2017-00360 009
Bildningsstyrelsen 11 oktober 2017 § 118 inkl handling ang verkställighetsbevakning 2017.
29. Dnr KK 2017-00333 020
Västmanland-Dalarna Lönenämnd 26 september 2017 § 20 ang upphandling Underhåll och
supportavtal HR- och lönesystem Personec P.
30. Dnr KK 2017-00316 003
Djurens Rätts skrivelse om att kommunerna har möjlighet att begränsa användandet av
fyrverkerier genom lokala föreskrifter.
Pärm
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2017:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021.
2017:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018.
2017:49 Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 50, fråga huruvida anställningsavtal gällt
tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt
avskedad.
2017:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
___
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