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Information

Ett (än) smartare Avesta eller ett ständigt smartare Avesta
På inbjudan av kommunrevisionen föreläste civilingenjör Björn Liljeqvist från BrainGain på
temat den lärande organisationens framgångsfaktorer i den kommunala organisationen, för
kommunstyrelsens ledamöter, kommunrevisionen och inbjudna tjänstemän.
Björn Liljeqvist föreläser bland annat för högskolor och universitet om lärande. Han är
medlem i föreningen Mensa Sverige som främjar mänsklig intelligens.
Aktuella styrelsefrågor – respektive ordförande redovisar
■ Kommunstyrelsen – ordförande Lars Isacsson (S) lämnar information om följande:
- Onsdag 29 november 2017 klockan 15:00 i Avestaparken - – ”För ett tryggare Avesta”.
- Länsstyrelsen Dalarna avslog Avesta kommuns ansökan om kameraövervakning på gågatan
eftersom de anser att det är en polisiär fråga. Beslutet kommer att överklagas.
- Avesta kommun kommer att lämna in en ansökan om att få bli säte för distansutbildning
för poliser. Norbergs kommun, Hedemora kommun och Fagersta kommun stöttar Avesta i
frågan.
■ Bildningsstyrelsen – ordförande Mikael Westberg (S) lämnar information om följande:
- Bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen ger bidrag till IFA (Internationella föreningen i
Avesta).
- Rädda Barnens verksamhet ”Lekstugan” i Horndal, stöttas genom att bildningsstyrelsen
betalar hyran för lokalen.
- Satsning på inre och yttre skolmiljö fortsätter.
- Integrationspotten. Rapport kommer om 2016 års föreningsverksamhet. Fler medlemmar
ger mer stöd.
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■ Omsorgsstyrelsen – ordförande Susanne Berger (S) lämnar information om följande:
- Ärenden från omsorgsstyrelsen på dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige i
december:
- Samverkan om tillnyktringsverksamhet.
- Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
- Statsbidrag för ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen.
- Integrationsstategen har haft möte med civilsamhället för att lösa bostäder för
ensamkommande ungdomar. Föreningar, organisationer och privatpersoner deltog och
bildar en ny förening. Årsmöte 28 november 2017 klockan 18:00 i Centrumgården.
Överenskommelse ska tecknas mellan Avesta kommun och föreningen så att bostäder kan
ordnas till berörda ungdomar fram till 30 juni 2018. Inackorderingsbidraget är
3000 kronor/månad.
- Förvaltningen har i uppdrag att förprojektera en eventuell utbyggnad av Malmgården
- Genomlysning av all daglig verksamhet ska ske eftersom behovet växer och eventuell
utbyggnad behövs.
■ Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd – ordförande Blerta Krenzi (S) lämnar
information om följande:
- Nye miljöchefen Claes Pile är på plats.
- Förvaltningschef Arne Hjorth har slutat.
■ Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB – ordförande Laila Borger (S) lämnar
information om följande:
AIAB
- Nästa styrelsemöte är 5 december 2017.
GBAB
- Nästa styrelsemöte är 5 december 2017.
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■ Avesta Vatten och Avfall AB – ordförande Patrik Sundin (S) lämnar information om
följande:
- Upphandling av återvinningscentralen blir klar vecka 49.
- Plockanalys av avfall har genomförts för 400 hushåll. Analysen blir klar i mitten av januari
och ska visa om hushållen har blivit bättre eller sämre på att återvinna och sortera sitt
avfall.
___
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Antagande – ändring av detaljplan inom Fors
industriområde

Dnr KK 2017-00259 214
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning överlämnar ärendet om antagande av
ändring av detaljplan inom Fors industriområde.
Följande detaljplan berörs: Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.),
Avesta kommun, Dalarnas län.
Ärendebeskrivning
Planändringen syftar till att ta bort ett markreservat för luftledningar, s.k. l-område, då de
luftledningar som tidigare funnits där, från Vattenfalls transformatorstation västerut mot Fors
samhälle, nu har lagts ner som underjordiska ledningar i en annan del av området.
Planändringen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen(PBL).
Samråd
Förslaget till planändring samråddes under tiden 26 juni till och med 21 augusti 2017.
Granskning
Förslaget till planändring har sedan varit utställt för granskning under tiden 2 oktober t.o.m.
16 oktober 2017. Länsstyrelsen, Lantmäteriet och några fler har tillsänts planförslaget, medan
övriga myndigheter, kända sakägare enligt fastighetsförteckning och enskilda i övrigt som har
ett väsentligt intresse av förslaget har meddelats om granskningen genom underrättelse. Under
granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i receptionen hos Stora Enso Fors
AB, på biblioteket i Fors, på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning samt på
kommunens webbsida.
Under granskningstiden har yttranden inkommit från länsstyrelsen, Trafikverket, Vattenfall
Eldistribution AB och Svenska kraftnät. Inget av dessa yttranden har föranlett någon ändring
eller revidering av planförslaget efter granskningen.
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Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 25 oktober 2017.
- Antagandeversioner av karta och planbeskrivning, daterade september 2017, samt
granskningsutlåtande, till vilket tidigare samrådsredogörelse utgör bilaga, daterat 19 oktober
2017.
- Plan- och näringslivsutskottet 14 november 2017 § 51.
Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande daterat 19 oktober 2017, ang ändring av detaljplan inom
Fors industriområde, godkänns.
- Ändring av detaljplan inom Fors industriområde antas.
___
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Lena Bryggares medborgarförslag om app
(program) i mobiltelefonen för felanmälan

Dnr KK 2017-00054 912
Lena Bryggare anför följande i medborgarförslaget:
Det vore bra om kommunen hade en app som medborgarna kunde ladda ner i telefonen, som
gäller för felanmälan.
Det skulle då vara enkelt, snabbt och smidigt att anmäla eventuella fel som medborgarna ser
eller upptäcker när vi medborgare befinner oss ute på olika ställen i kommunen. Till exempel
om vi upptäcker trasiga lyktstolpar, trasiga leksaker i lekparker, trasiga brunnar på gatan,
gatlampor som är trasiga och inte lyser m m.
Detta finns redan i andra kommuner, till exempel i Uppsala.
Lena Bryggares förslag:
- Kommunen ordnar en app för felanmälan som kan laddas ner i mobiltelefonen.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att internremittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Medborgarförslaget överlämnades till teknisk service samt Tillväxt Avesta för yttrande.
Teknisk service, tillika tekniska utskottets yttrande:
Ett system för felanmälan via dator/mobiltelefon genom ex, en app (program) skulle förenkla
hanteringen av felanmälan för medborgare och besökare i kommunen. Teknisk service anser
också att ett system för felanmälan är bra då en säkrare hantering och enklare
uppföljning/kontroll erhålls.
Teknisk service förslag:
- Att tekniska utskottet uppdrar till teknisk service att utreda och upphandla ett
felanmälningssystem i samråd med servicecenter
- Medborgarförslaget bifalls.
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Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget tillstyrks.
- Kommunstyrelsens ger teknisk service uppdrag att utreda och upphandla ett
felanmälningssystem i samråd med servicecenter.
Tillväxt Avesta, tillika arbetsutskottets yttrande:
En applikation för felanmälan via mobila enheter breddar målgrupperna för Avesta kommun
när det gäller felanmälan. Det är ett bra komplement till synpunktsblanketterna och
synpunktsformuläret som finns på avesta.se. Kommunikatören är positiv till förslaget.
Tillväxt Avestas förslag:
- Att tekniska utskottet uppdrar till teknisk service att utreda och upphandla ett
felanmälningssystem i samråd med Servicecenter.
- Medborgarförslaget bifalls.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Teknisk service ges i uppdrag att utreda och upphandla ett felanmälningssystem i samråd
med Servicecenter.
- Medborgarförslaget bifalles.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Lena Bryggares medborgarförslag 5 januari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 44.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 60.
- Teknisk service skrivelse 28 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 44.
- Kommunkansliets skrivelse 9 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 142.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 171.
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Kommunstyrelsens beslut
- Teknisk service ges i uppdrag att utreda och upphandla ett felanmälningssystem i samråd
med Servicecenter.
- Medborgarförslaget tillstyrks enligt tekniska utskottets och arbetsutskottets yttranden.
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Hans Ristborgs medborgarförslag om
kommuninformation till resande till och inom
kommunen

Dnr KK 2017-00066 912
Hans Ristborg anför följande i medborgarförslaget:
En strävan inom kommunen är att öka innevånarantalet. För att lyckas få människor att flytta
hit bör vi därför i olika sammanhang sprida information om vår kommun. En stor målgrupp
är de som reser till och inom kommunen. Dem bör vi passa på att sända kommuninformation
till. Resande till Avesta kommer på vägar (huvudsakligen Rv 70) och med tåg till stationen i
Krylbo. Medborgarförslagsställaren menar att mera kan göras för att nå de stora
resandeströmmarna, utan stora kostnader.
Vid stationen i Krylbo bör man hitta en lämplig form för sända budskapet: Välkommen till
Avesta kommun. Vi vill att du skall få en positiv vistelse hos oss och lämnar här lite
information. Avesta har … innevånare. De största arbetsgivarna …. Bostadssituationen ….
Normalpris för en villa resp lägenhet. Om du vill ha närmare information om kommunen är
du välkommen att vända dig till Turistbyrån eller Kontoret för allmän kommunservice, båda
inrymda i Biblioteket med adress…. Busstrafik inom hela kommunen är gratis. En stor karta
över kommunen bör också finnas.
När man kommer norr ifrån på Rv 70 finns en stor elektrisk informationstavla med möjlighet
att sända aktuella budskap på. Det är bra. Om man däremot kommer från söder saknas något.
Man passerar tämligen obemärkt läns- och kommungränsen vid motorstadion. Här menar
medborgarförslagsställaren att en jätteskylt ”Dalporten/Avesta kommun” skall möta bilisten.
Här finns en stor rastplats intill vägen. På denna bör relevant positiv kommuninformation
anslås. Lämpligen kan samma innehåll användas som vid stationen i Krylbo. Ännu bättre vore
om ett mindre näringsställe typ fik kunde upprättas i anslutning till rastplatsen, men det är en
större fråga.
Hans Ristborgs förslag:
- Kommuninformation ges till resande vid stationen i Krylbo.
- En jätteskylt anläggs vid Rv 70 i höjd vid motorstadion som visar ”Dalporten/Avesta
kommun” och att kommuninformation ges till de som stannar vid rastplatsen.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren
Teknisk service
Kommunikatören
Näringslivsutvecklaren
Ekonomichefen, Mål och budget 20192021

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 12

2017-11-28

Kommunstyrelsen

§ 163 (forts)
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att internremittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Medborgarförslaget överlämnades till teknisk service samt Tillväxt Avesta för yttrande.
Teknisk service, tillika tekniska utskottets yttrande
Teknisk service är positiv till förslaget. Information om kommunen bör ges i olika format och
på olika platser. Platserna som förslagsställaren föreslår är bland de viktigaste naven för
resande i kommunen.
Förslaget bör utredas och kostnadsberäknas tillsammans med Avesta kommuns turism råd
och tillväxt inför budget 2018-2020.
Teknisk service förslag
- Medborgarförslaget är besvarat med det yttrande som teknisk service redovisat.
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget tillstyrks.
- Kommunstyrelsen ger teknisk service uppdrag att utreda och kostnadsberäkna förslaget
tillsammans med Avesta kommuns turism råd och tillväxt inför budget 2019-2021.
Tillväxt Avesta, kommunikatörens redovisning av kommuninformation för resande i
nuläget:
Information för resande längs rv70 och rv68
Avesta kommun äger och hanterar elektroniska infartskyltar i två riktningar, söder- och
norrgående, längs riksväg 70. Budskapet byts ut med jämna mellanrum, budskap kan vara båda
kommunala och från externa organisationer. Alla budskap ska bidra till Avestas varumärke.
Längs riksväg har även Biosfärområdet Älvlandskapet information uppsatt vid infarten
söderifrån. Där finns också en karta finns över nedre Dalälvsområdet. Längs rv70 (infarten i
Avesta från Hedemora) finns en rastplats med karta över Avesta samt information om Avesta
Visentpark och Verket.
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Längs riksväg 68 har Avesta kommun, i bägge riktningar, satt upp skyltar med budskapet
”Välkommen till Avesta! Något fantastiskt kommer att hända!” På skylten finns också två
profilbilder, kommunlogotypen, samt webbadress till avesta.se.
För besökaren som kommer längs rv70 och rv68 blir inte passerandet av den geografiska
kommungränsen symbolen som välkomnar till Dalarna och Avesta utan världens största
Dalahäst i riksvägskrysset.
Information vid kollektivtrafikstationer
Vid Avesta-Krylbo station finns en stor anslagstavla vid busshållplatsen med Avesta kommuns
logotyp samt budskapet: ”Välkommen till Avesta!” Inne i väntrummet finns plats för
affischer, som ibland används för kommuninformation. Även vid tågstoppet i Avesta centrum
finns möjlighet till kommuninformation.
Vid busstationen i centrum finns en likadan anslagstavla som vid Krylbo station med
möjlighet till kommuninformation.
Kommunikatörens, tillika arbetsutskottets yttrande
Kommunikatören anser att kommuninformationen vid kommuninfarterna och
kollektivtrafikstationerna bör ses över och vid behov förnyas.
Kommunikatörens förslag:
- Kommuninformationen vid befintliga informationstavlor bör utredas och planeras av
kommunikatören.
- Förslaget om en jätteskylt i höjd med motorstadion ”Dalporten/Avesta” bifalles ej.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunikatören ges i uppdrag att utreda och planera kommuninformationen vid
befintliga informationstavlor.
- Förslaget om en jätteskylt i höjd med motorstadion ”Dalporten/Avesta” avslås.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
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Beredning
- Hans Ristborgs medborgarförslag 17 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 48.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 63.
- Teknisk service skrivelse 29 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 12 september 2017 § 43.
- Kommunkansliets skrivelse 25 september 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 143.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 172.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget tillstyrks enligt tekniska utskottets yttrande.
- Kommunstyrelsen ger teknisk service uppdrag att utreda och kostnadsberäkna förslaget
tillsammans med Avesta kommuns turism råd och tillväxt inför budget 2019-2021.
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Månadsrapport oktober 2017 inklusive
årsprognos för Avesta kommun

Dnr KK 2017-00298 042
Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för oktober 2017 inkl årsprognos
för Avesta kommun.
Styrelsernas ekonomiska utfall, efter oktober månad, redovisar ett underskott i förhållande till
budget med –6 mkr. Det är en negativ förändring sen föregående månad med – 5,5 mkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -9,0 mkr (-5,2), omsorgsstyrelsen +2,7 mkr
(+4,7), bildningsstyrelsen -1,5 mkr (– 1,4) och Västmanland-Dalarna miljö och
byggnadsnämnd + 1,9 mkr (+1,5).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +9,2 mkr (+8,4). Finansnetto visar + 3,0 mkr
(+ 3,2).
Kommunens totala resultat är + 46 mkr (+42). Förväntat resultat enligt budget är +35 mkr,
vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 11 mkr.
Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +10,4 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 9,2 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
– 3 mkr. Den främsta orsaken är ökade kostnader för samhällsbetalda resor då resandet har
ökat markant.
Omsorgsstyrelsens prognos + 0 mkr.
37 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2016, vilket
är mycket oroande. Externa missbruksplaceringar ökar beroende på omhändertagande enligt
lagen för vård av missbrukare (LVM) och platsbrist på Malmgården. Två nya assistansärenden
har inkommit under 2017, till en kostnad av 1 mkr.
Ej verkställda beslut till äldreboende sista oktober är 15 personer (sep 19). 303 dagar för
utskrivningsklara patienter under perioden jan-okt, 1 mkr.
Bildningsstyrelsens prognos + 0 mkr.
Bildningsstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt
krävs sparåtgärder.
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Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att
intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat.
Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in
om förskola/grundskola. Kostnader för barn med särskilda behov samt utrustning och
material påverkar ekonomin för grundskolan.
Gymnasiet positiva årsprognos grundar sig på att man erhållit statsbidraget som inte var kända
vid budgettillfället, de interkommunala ersättningarna har minskat och färre klasser.
För Kultur och fritid kommer intäktsbortfall för att badhuset att påverka året liksom ökade
kostnader för Karlfeldtsgården.
Miljö- och bygg 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 + 36 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot
budget med +26 mkr.
Investeringar för perioden uppgår till 54 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 72 mkr. Den inkluderar även investeringar som
fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr.
När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av
cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring
av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gång- och cykelvägar och gator,
totalt ca 40 mkr
PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM
Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår.
Åtgärderna presenteras under respektive styrelse.
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Övertid
Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 15 664 timmar.
Övertiden har ökat med 2 103 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 1,2
årsarbetare. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och
omsorgsstyrelserna.
Oktober 2017

Oktober 2016

Förändring 2017-2016

15 664

13 561

+2 103

Timanställda
Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2017 och uppgår till 380 787 timmar, för
senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med
17 272 timmar. Ökningen motsvarar ca 10 årsanställda. Omsorgsstyrelsen har ökat med + 14
årsanställda, bildningsstyrelsen minskat med ca - 2,5 årsanställda och kommunstyrelsen har
minskat med -1,6.
September 2017

September 2016

Förändring 2017-2016

380 787

363 515

+17 272

Årsanställda
Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 43 årsarbetare.
Omsorgsstyrelsen ökar med 7 årsarbetare och bildningsstyrelsen med 30 årsarbetare sen
motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom föroch grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 32 tjänster
sen 2016. Omsorgsstyrelsen minskar antalet tjänster inom äldreomsorgen, -2 och ökar inom
socialtjänst med ca +9 tjänster.
September 2017

September 2016

Förändring 2017-2016

1 841

1 798

+ 43

Sjuktal
Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,78 % för den senaste 12-månadersperioden.
Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,65 %.
Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 2008- september 2017. Av diagrammet
framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå.
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Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma
period föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen
jämfört med föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal
sjukskrivningar på ett markant sätt.
Förvaltning
Kommunkansliet o teknisk service
Omsorgsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

2017
4,15
8,50
5,90
6,02

2016
4,49
7,85
6,10
4,32

Förändring
-0,34
0,65
-0,20
1,70

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 13 november 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 173.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ekonomichef Siw Karlsson för
månadsrapporten.
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Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport för oktober 2017 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.
___
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Kommunstyrelsens mål och budget 2018-2020

Dnr KK 2017-00217 041

DRIFTREDOVISNING

2018

2019

2020

62 980

63 116

63 116

210 364

229 618

274 850

42 854

42 854

42 854

316 198

335 588

380 820

Resultatenhet
Kommunkansliet
Kommunövergripande verksam
Tenisk service

Totalt styrelsen

• Kommunstyrelsens indikatorer
Perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt
- Kollektivtrafikresande, antal resor
- Andel Fair-tradeprodukter ska öka, andel av livsmedel
- Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning
- Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet
- Andel närproducerade livsmedel ska öka, d v s livsmedel producerade inom en 15-milsradie
från Avesta kommun
Perspektivet medborgarinflytande
- Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i korthet
- Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning
- Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3. (e-post – telefoni – bemötande)
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Perspektivet ungdomsstaden
- Mäta ungdomars upplevda tillgång till inflytande: Indikatorer tas fram till revidering i höst
när enlläten är genomförd. Målgrupp för enkäten är åk 7-9 och gymnsiet.
- Nationella prov åk 3, sv, ma, andel som klarat alla delprov
- Andel elever som är behöriga till yrkesprogram
- Meritvärde åk 9, kommunala skolor, 17 ämnen
- Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)
- Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommune, rankning
Perspektivet folkhälsa/trygghet
- Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus
kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet
- Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänst-tagare möter inom 14 dagar
- Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel
- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)
- Barn ska känna sig trygga i skolan, mäts i årskurs 5 och årskurs 8
- Sjukfrånvaro för 12-månaders-period, % (medarbetare)
Perspektivet kulturstaden
- Verket, antal besökare
- Visentparken, antal besökare
- Kulturskolan, antal deltagare vårtermin, hösttermin
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Avesta 2020
- Befolkningsstatistik
- Antalet arbetstillfällen, dagbefolkning
- Antal nyregistrerade företag/1000 invåndare
- Öppna jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät)
- Svenskt Näringslivs rankning, + 100 platser
- Arbetslöshetsstatistik, gruppen ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013, 22,8 %
Perspektivet ekonomi
Se kf:s indikatorer.
• Investeringar
Investeringsvolym (Belopp i tkr)
Inventarier och IT-investeringar

2018

2019

2020

5 000

1 900

1 800

Kommunala fastigheter:
Teknisk service

3 700

1 800

1 500

0

0

0

43 900
1 000
6 500
9 000
21 000
1 700
3 500

57 400
1 000
3 600
3 000
5 000
900
2 500

32 000
1 000
3 600
3 000
5 000
2 000
1 500

95 300

77 100

51 400

Koncernbolags fastighet:
Teknisk service
Övriga investeringar:
Väghållning
Trygg belysning
Inventarier
Parker
Exploatering
Fordon/större maskiner
Övriga projekt
Totalt styrelsen
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Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 31 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 174.
Kommunstyrelsens beslut
- Mål och budget 2018-2020 för kommunstyrelsens verksamhet antas.
___
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Yttrande – Justitiedepartementets betänkande
SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande
lagstiftning

Dnr KK 2017-00342 005
Justitiedepartementet har överlämnat betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag –
kompletterande lagstiftning för yttrande.
Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara
genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels
ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning,
lagföring och straffverkställighet.
En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all
lagstiftning om personuppgiftsbehandling behöver ses över och anpassas.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur det nya direktivet ska genomföras i svensk rätt
genom en ny ramlagstiftning och att anpassa registerförfattningarna för myndigheterna i
rättskedjan till de nya förutsättningarna. Utredningen har också övervägt om det finns
anledning att reglera Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling separat.
Remissvaren ska ha inkommit till Justitiedepartementet senast 24 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 oktober 2017 att internemittera betänkandet till
kommunstyrelsen för yttrande.
Justitiedepartementet har gett Avesta kommun dispens att inkomma med yttrandet
29 november 2017.
Kommunkansliets yttrande
- Avesta kommun har efter granskning av avsnitt 5, 6 samt 17.1 inga synpunkter på
betänkandet SOU 217:74 Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning.
- Kommunen ställer sig bakom betänkandet.
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Beredning
- Justitiedepartementets remiss 6 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 146
- Kommunkansliets yttrande 31 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 175.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun har efter granskning av avsnitt 5, 6 samt 17.1 inga synpunkter på
betänkandet SOU 217:74 Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning.
- Avesta kommun ställer sig bakom betänkandet.
___
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Svar – Kommunrevisionens granskning av
arbetsmarknadsenheten

Dnr KK 2017-00290 007
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska Arbetsmarknadsenhetens (AME)
arbete i kommunen.
AME stödjer arbetslösa med att stärka sina möjligheter till arbete utifrån individuella behov,
önskningar och förutsättningar. De som står långt från arbetsmarknaden, är under 25 år eller
har utomnordisk bakgrund är speciellt prioriterade.
Granskningens övergripande syfte har varit att granska om enhetens arbete för de som står
utanför arbetsmarknaden är ändamålsenligt.
En särskild satsning görs på att minska ungdomsarbetslösheten bl a genom de extra pengar
som satsas på detta varje år under innevarande mandatperiod.
Kommunrevisionen kan konstatera att det görs ändamålsenliga uppföljningar av
Arbetsmarknadsenhetens arbete i form av statistik och siffror på hur många som ingår i olika
program, hur många som kommer ut i sysselsättning m m. Detsamma gäller den uppföljning
som gjorts av de 6 mkr som satsas på särskilda åtgärder för att minska
ungdomsarbetslösheten. Kommunrevisionen menar att det finns en god kontroll över olika
insatser.
Vad de kan sakna i de uppföljningar som görs är bedömningar av effekten av satsade medel, är
det rätt insatser som görs eller kan de göras på annat sätt?
Kommunrevisionen bedömer att organisationen är ändamålsenlig och att den organisatoriskt
inom kommunen är placerad rätt.
Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderar de kommunen:
- För att ytterligare utveckla Arbetsmarknadsenhetens arbete är kommunrevisionens
bedömning att en utvärdering bör ske i syfte att bättre bedöma vilka insatser som ger bäst
effekt.
Kommunrevisionen begär yttrande över vilka åtgärder styrelsen kommer att vidta med
anledning av granskningsrapporten, senast 30 november 2017.
Arbetsutskottet beslutade 18 september 2017 § 136 att ge kommunstyrelsen i samråd med
bildningsstyrelsen i uppdrag att utformat förslag till yttrande.
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Ekonomichefens och bildningschefens yttrande
En förutsättning för att kunna göra en utvärdering är att på något sätt dokumentera eller koda
insatta insatser per deltagare och följa deltagarna både på kort och längre tid för att kunna se
vad som haft störst effekt för att kunna tillämpa dessa insatser på nya grupper.
Alternativt skulle ansvaret för utvärderingen kunna läggas på någon utanför den egna
förvaltningen för att vara så objektiv som möjligt. En utredare ur koncernen kan tilldelas
uppdraget av en ny styrgrupp, som representeras av förvaltningschefer och
resultatenhetschefer från omsorgs- och bildningsförvaltningen.
Beredning
- Kommunrevisionens skrivelse 31 augusti 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 september 2017 § 136.
- Kommunkansliets och bildningsförvaltningens svar 9 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 176.
Kommunstyrelsens beslut
- Ekonomichefens och bildningschefens förslag till svar godkänns och överlämnas till
kommunrevisionen.
___
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Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen

Dnr KK 2017-00375 002
Utredare Erica Dahlin anför följande:
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats för att få en tydlig struktur och
indelning efter delegationsområde. Dokumentet har försetts med en text om vad delegation
innebär samt definition av skillnaden mellan delegation och verkställighet. Strukturen för
delegationsordningen samt stödtexter kommer att återfinnas i övriga styrelser och nämnders
delegationsordningar i Avesta kommun. Detta för att få enhetlig och tydlighet i dokumentet.
Med anledning av ny kommunallag (2017:725) som träder i kraft från och med 2018-01-01 så
har revidering av delegationsordningen även gjorts efter den nya kommunallagen. Enligt den
nya kommunallagen beslutar styrelsen/nämnden i vilken utsträckning beslut ska
återrapporteras till styrelsen/nämnden, övriga beslut som tas och kan överklagas enligt
bestämmelserna i 13 kap ska protokollföras särskilt. Kommunallag (2017:725) kap. 6 40§.
Delegation nr 119 har ändrats till att kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott får
besluta angående köp, försäljning och byte av mark upp till 16 prisbasbelopp, tidigare
delegation var 12 prisbasbelopp.
Utredarens förslag:
- Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen tillstyrks och gäller från och med
2018-01-01.
- Kommunstyrelsen beslutar under 2018 om vilka delegationsbeslut som ska återrapporteras
till styrelsen samt hur eventuella övriga beslut ska protokollföras.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade utredare Erica Dahlin och informerade
om ärendet.
Utredaren har därefter redaktionellt reviderat tjänsteskrivelsens tredje stycke så att referensen
till kapitel och paragraf står angivet innan kommunallagen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 26 oktober 2017 inklusive reviderad delegationsordning.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 177.
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Kommunstyrelsens beslut
- Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen tillstyrks och gäller från och med
2018-01-01.
- Kommunstyrelsen beslutar under 2018 om vilka delegationsbeslut som ska återrapporteras
till styrelsen samt hur eventuella övriga beslut ska protokollföras.
___
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Region Dalarnas politiska arbetsgrupps
utredning om eventuellt inrättande av ett
kommunförbund 2019

Dnr KK 2017-00377 107
Region Dalarna överlämnar ärende om den politiska arbetsgruppens utredning om eventuellt
inrättande av ett kommunförbund 2019.
I förberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning i Dalarna 2019 inrättades fem politiska
arbetsgrupper. En av dessa skulle bedöma om regionbildningen innebär ett behov av ny
kommunal samordning och organisering i form av ett kommunförbund.
Gruppen består av Jan Bohman (S), ordförande och Anna Hed (C), Lars Isacsson (S),
Stina Munters (C), Mikael Rosén (M) och Fredrik Rönning (S) med ett tjänstemannastöd av
Tommy Sandberg och Göran Carlsson.
Vid mötet med Region Dalarnas direktion den 13 september 2017 togs ett beslut om att
rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med en förslagspromemoria, som lämnats
av den politisk arbetsgrupp utsedd inom ramen för arbetet med den pågående
regionbildningsprocessen.
Gruppen har behandlat frågan:
- För regionbildningen med sig ett behov av ny kommunal samordning och organisering i
form av ett kommunförbund?
Gruppen förordar bildandet av ett kommunförbund som ska svara mot behovet av
samordning och organisering inom några viktiga områden:
- En ny samverkansstrutur kommunerna emellan för mellankommunala frågor.
- Ett kommunförbund för strukturerat samarbete med en kommande region.
- En ny hemvist för vissa verksamheter som nu återfinns inom Region Dalarna.
I enlighet med beslutet i direktionen är Region Dalarna beredda att bistå i arbetet med att ta
fram ett förslag till ett grundläggande ramverk för ett kommunförbund i Dalarna. Med
ramverk avser de exempelvis förslag till stadgar, enkelt budgetförslag och uppskattning av
avgift baserat på verksamhetsinnehåll som det är beskrivet PM:et.
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§ 169 (forts)
Därefter kommer arbetet med att driva processen att bilda ett kommunförbund i Dalarna
kommunernas angelägenhet. Det innebär också att var och en av kommunerna i ett senare
skede kommer att få ta ställning till frågan om medlemskap i det föreslagna
kommunförbundet.
Direktionen beslutade följande:
- Kommunerna rekommenderas besluta i enlighet med den förslagspromemoria som den
politiska arbetsgruppen lämnat.
- Regio Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till kommunförbundet bildas.
Beredning
- Förslag från arbetsgruppen 22 augusti 2017.
- Region Dalarnas direktionsprotokoll 13 september 2017 § 212.
- Region Dalarnas skrivelse 18 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 178.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun beslutar i enlighet med den förslagspromemoria som den politiska
arbetsgruppen lämnat.
- Region Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till kommunförbundet bildas.
___
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§ 170

Marie Perssons medborgarförslag om
borttagande av parkeringsmöjligheter på
Kungsgatan vid ICA:s husvägg

Dnr KK 2017-00222 912
Marie Persson har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Gör om vägbanan på övre delen av Kungsgatan, backen från Kungsgatan 4 och ner till
gågatans början i 90-graderskurvan. Det är så trångt där på grund av att det är parkeringar på
båda sidorna av vägen. Det går inte att mötas där. Om man möter bussen måste man försöka
att kila in sig i någon ledig parkeringsficka.
Det finns gott om parkeringsplatser i Avesta, så det räcker ändå till.
Marie Perssons förslag:
- Ta bort parkeringsfickorna på höger sida om vägen vid ICA:s husvägg så att vägen blir
bredare.
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remitteras medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk Service yttrande
Det pågår ett arbete med att se över utformningen av Kungsgatan på sträckan mellan
Dalavägen och Bryggaregatan samt av Bryggaregatan på sträckan mellan Kungsgatan och
Corneliusgatan. Målet är att hitta en framtida utformning som ger alla trafikslag god
framkomlighet och trafiksäkerhet. Att hitta en god utformning på Kungsgatan på sträckan
mellan Bryggaregatan och Myntgatan är extra svårt på grund av vägens relativt smala bredd
och de många olika trafikslagen som behöver god framkomlighet där.
Med tanke på att arbete med att hitta en ny helhetslösning på utformningen pågår bör inga
större förändringar göras innan arbetet är klart. Framkomligheten anses i nuläget acceptabel då
två bussar kan mötas vid förutsättning att parkerade bilar inte står parkerade ute i körbanan
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Teknisk service förslag till beslut
- Medborgarförslaget avslås.
Beredning
- Marie Perssons medborgarförslag 20 maj 2017.
- Kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 114.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 110.
- Teknisk service skrivelse nr 172.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 8 november 2017.
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås.
___
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§ 171

Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen och övriga styrelser och
nämnder

Dnr KK 2017-00376 003
Utredare Erica Dahlin anför följande:
Med anledning av ny kommunallag (2017:725) som gäller från och med 2018-01-01 så har
revidering av reglementet för kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder gjorts.
De förändringar som gjorts gäller följande:
- Reglementet; specifika bestämmelser för kommunstyrelsen, 1§. Kommunstyrelsen ska, vid behov,
hemställa till fullmäktige om specifika, avgränsade frågor som kommunstyrelsen kan
besluta i som rör andra nämnders och styrelsers verksamhet. Det gäller inte frågor som
handlar om myndighetsutövning mot privatperson eller frågor om hur en lag ska tillämpas,
kommunallagen (2017:725) 6 kap. 8§.
- Reglementet; leda och samordna enligt följande, 2:6§. Digitalisering av kommunens service, samt
effektivisering av informationssystem, IT och övrig administration.
- Reglementet; delegering från fullmäktige, 7:4§. Köp, försäljning, byte av mark och avtal om
fastighetsreglering, som ej är av principiell beskaffenhet.
- Reglementet; specifika bestämmelser för kommunstyrelsen, 8:9§. Kommunstyrelsen ska i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen
ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Kommunallagen (2017:725) 7 kap 2§.
- Reglementet; anslagstavla och webbplats, 13§. Den kommunala anslagstavlan ska i
fortsättningen vara webbaserad, kommunallagen (2017:725) 8 kap. 9§.
Utredarens förslag:
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder tillstyrks och
gäller från och med 2018-01-01.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en instruktion för hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommundirektörens övriga
uppgifter. Instruktionen ska beslutas under 2018.
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Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade utredare Erica Dahlin och informerade
om ärendet.
Utredaren har därefter redaktionellt reviderat tjänsteskrivelsen så att referens till kapitel och
paragraf står angivet innan kommunallagen. Dessutom har ordet ”skatehallen” tagits bort 47 §
2 punkten – Specifika bestämmelser för bildningsstyrelsen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 26 oktober 2017 inklusive reviderat reglemente för
kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 179.
Förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder tillstyrks och
gäller från och med 2018-01-01.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en instruktion för hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommundirektörens övriga
uppgifter. Instruktionen ska beslutas under 2018.
___
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§ 172

Riktlinjer för Avesta kommuns styrdokument

Dnr KK 2011-00370 007
Utredare Britt-Marie Färje anför följande:
Riktlinjer för Avesta kommuns styrdokument har skapats. I riktlinjerna ingår en checklista för
vad man bör tänka på när man skapar ett styrdokument, hur dokumenten ska benämnas,
nomenklatur m.m. Riktlinjerna syftar till att anställda och invånare lättare ska kunna förstå för
vilka styrdokumenten gäller och att dokumenten ska vara aktuella.
Riktlinjerna för styrdokument har remitterats till samtliga styrelser, nämnder och bolag för
yttrande senast 18 oktober 2016.
Yttranden har inkommit från Gamla Byn AB, Omsorgsstyrelsen och Bildningsförvaltningen.
Gamla byn AB lämnar förslaget till riktlinjer utan förslag till ändringar.
Nästa fas i utvecklingsarbetet med styrdokumenten blir att arbeta med att revidera
nomenklaturen/benämningarna på befintliga styrdokument samt besluta vilka styrdokument
som bör utgå. Avesta kommuns styrdokument ska visas i en ny tydligare form på och på
intranätet.
Styrdokumenten ska också bli sökbara i ett slags register på Avesta kommuns hemsida
www.avesta.se
Utredarens förslag:
- Riktlinjer för styrdokument godkänns.
- Koncernledningsgruppen ges i uppdrag att revidera nomenklaturen/benämningarna på
befintliga styrdokument, besluta vilka styrdokument som bör utgå och arbeta fram lämplig
form för publicering av riktlinjerna på www avesta.se.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade utredare Britt-Marie Färje och
informerade om ärendet.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 31 oktober 2017 inklusive checklista, ansvarig, definition och
mall.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 180.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för styrdokument godkänns.
- Koncernledningsgruppen ges i uppdrag att revidera nomenklaturen/benämningarna på
befintliga styrdokument, besluta vilka styrdokument som bör utgå och arbeta fram lämplig
form för publicering av riktlinjerna på www avesta.se.
___
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§ 173

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
delårsrapport augusti 2017 samt årsprognos
2017

Dnr KK 2017-00382 042
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar delårsrapport augusti 2017 samt
årsprognos 2017 till medlemskommunerna.
Resultaträkningen
Allmänt
Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 3 021 tkr. Efter
beslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7 % av
balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna.
Verksamhetens intäkter t o m 2017-08-31 ligger totalt 599 tkr högre än budget. Exklusive
högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka pensionskostnadsökningen (se
pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 231 tkr lägre än budget. Följande poster är
exempel på avvikelser från budget:
•
•
•

Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 206 tkr lägre än
budget.
Taxor och avgifter (automatlarm mm) 62 tkr lägre än budget.
Intäkter från restvärderäddning och vägsanering 63 tkr högre än budget.

Verksamhetens kostnader är totalt 616 tkr högre än budget. Följande poster är exempel på
avvikelser från budget:
•
•

Förbundets pensionskostnader är 830 tkr högre än den budget som gjordes inför 2017
utifrån KPA:s prognos.
Personalkostnaderna är 194 tkr lägre än budget bl a pga vakanta heltidstjänster samt
underbemanning av räddningspersonal i beredskap i Fagersta.

Förbundskansli/Förbundsgemensamt
Förbundskansliet visar ett överskott på 14 tkr, vilket ligger i linje med budget.
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Skyddsavdelningen
Skyddsavdelningen visar ett underskott på 61 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än
budget för externutbildning.
Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningen visar ett överskott på 30 tkr. Överskottet beror främst på lägre
personalkostnader än budget.
Finans
Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 38 tkr lägre än
budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt.
Resultatet för perioden är 21 tkr.
Årsprognos
Ekonomi
Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal)
samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att
genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt.
Löneavtalet för räddningspersonal i beredskap (RIB) som tecknades av de centrala parterna i
slutet av 2016 innebär högre personalkostnader än budget för den gruppen. Utfallet av detta
på årsbasis är ej helt klarlagt.
Personalsituationen i Fagersta med underbemanning av räddningspersonal i beredskap gör att
kostnader för denna grupp kommer att vara lägre än budget under hösten.
Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2017 mot ett resultat i linje med budget.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade att godkänna delårsrapporten augusti 2017
samt årsprognos 2017 och överlämna delårsrapporten till medlemskommunerna.
Beredning
- Södra Dalarnas samordningsförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017 § 33.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 181.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapporten augusti 2017 samt årsprognos 2017 godkänns.
___
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§ 174

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
prislista 2018

Dnr KK 2017-00383 041
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar prislista för externa tjänster 2018
Prislistan för externa tjänster har justerats med löneökningar, index och marknadsanpassade
priser. Priserna för personalrelaterade tjänster är uppräknade med 3 % och övriga med 2 %.
Den nya prislistan gäller fr.o.m. 2018-01-01.
Förbundets taxor och avgifter ska fastställas av medlemskommunernas fullmäktige.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade att godkänna prislista för externa tjänster
2018 godkänns enligt förslag och att prislistan för externa tjänster överlämnas till
medlemskommunerna för fastställelse.
Beredning
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017 § 35.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 182.
Förslag till kommunfullmäktige
- Prislista för externa tjänster 2018 fastställs.
___
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§ 175

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
indexreglering av taxor för tillstånd, tillsyn
mm

Dnr KK 2017-00384 179
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar ärende om indexreglering av taxor för
tillstånd, tillsyn m m.
Vid direktionens sammanträde 23 mars 2017, i samband med att prislista 2017 fastställts i
förbundets medlemskommuners fullmäktige, uppdrogs åt förbundskansliet att utreda
möjligheterna till att skapa indexreglerade taxor för tillstånd, tillsyn m m.
Efter kontroll med medlemskommunerna har framkommit att samtliga har både
indexreglerade och fasta taxor. Taxor och avgifter beslutas i fullmäktige när förändring skett.
Indexreglerade taxor tas endast upp i fullmäktige när andra förändringar än indexuppräkning
skett.
Förbundskansliet föreslår att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa
tjänster” justeras med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära
siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkningen är juni
månad 2017. Indexuppräkningen ska ske årligen fr o m 2019-01-01.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade följande:
- Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas
fullmäktige besluta att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa
tjänster” fr o m 2019-01-01 indexregleras årligen.
- ”Prislista för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie
AKI för tjänstemän preliminära siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad
för indexuppräkningen är juni månad 2017.
Beredning
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 26 oktober 2017 § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 183.
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Förslag till kommunfullmäktige
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ”Prislista för externa tjänster” fr o m 2019-01-01
indexregleras årligen.
- ”Prislista för externa tjänster” uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie
AKI för tjänstemän preliminära siffror”, totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad
för indexuppräkningen är juni månad 2017.
___
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§ 176

Prioriterade åtgärder för integration och
utveckling 2018

Dnr KK 2017-00410 047
Kommundirektör Anders Friberg och ekonomichef Siw Karlsson överlämnar ärende om
prioriterade åtgärder för integration och utveckling 2018 och anför följande:
Under kommande år har offentlig sektor tilldelats totalt tio välfärdsmiljarder.
Kommunfördelningen av dessa medel har skett utifrån befolkningsfördelning och antal
mottagna nyanlända. Den årliga förändringen minskas med den sista parametern, det vill säga
antal nyanlända, för att 2021 endast bestå av befolkningsfördelningen och ingå i det generella
statsbidraget. Avesta kommuns politiker har valt att under kommunsstyrelsen budgetera en
utvecklings- och integrationspott som 2018 uppgår till 28 mkr. Av åtgärderna enligt nedan har
vikariekostnaderna för det treåriga ESF projektet för integrationsutbildning samtlig personal
tagits i ett tidigare kommunstyrelsebeslut
Kommundirektörens och ekonomichefens förslag:
- Att kommunstyrelsen beslutar följande fördelning;

Varav

Varav

Varav

Horndalsetableringen

5,0

projektbehov etablering
marknadsföring

2,0
3,0

Kommunstyrelsen

5,5

åtgärdsanställningar/utrustning tekniska
Integrationsprojekt ESF utbildning samtliga

5,2
0,3

Omsorgsstyrelsen

4,5

åtgärdsanställningar
språkstödjare
Omställning ensamkommande barn

2,2
0,8
1,5
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Varav

Bildningsstyrelsen

12,2

åtgärdsanställningar
modulhyra
yrkesintroduktion
kompetensutveckling
sportotek
föreningsbidrag, civilsamhälle
städning utökad verksamhet
kopparhallen idrott

1,2
5,0
2,5
0,5
0,4
0,5
1,45
0,65

Vdala Miljö och Bygg
projektanställning stöd fastighetsägare
tillgänglighetsanpassning

0,8
0,8

- Att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram under 2018
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 16 november 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november 2017 § 185.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet utdelas kommunstyrelsens arbetsutskotts
protokoll 28 november 2017.
Lars Isacsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg:
- Utifrån behov och utfall står det styrelserna fritt att göra nödvändiga omdisponeringar
inom beslutade förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
- Utveckling- och integrationspott 2018 som uppgår till 28 mkr fördelas enligt nedan:
Horndalsetableringen
varav projektbehov etablering
varav marknadsföring

5,0
2,0
3,0

Kommunstyrelsen
varav åtgärdsanställningar/utrustning tekniska
varav Integrationsprojekt ESF utbildning samtliga

5,5
5,2
0,3

Omsorgsstyrelsen
varav åtgärdsanställningar
varav språkstödjare
varav omställning ensamkommande barn

4,5
2,2
0,8
1,5

Bildningsstyrelsen
varav åtgärdsanställningar
varav modulhyra
varav yrkesintroduktion
varav kompetensutveckling
varav sportotek
varav föreningsbidrag, civilsamhälle
städning utökad verksamhet
Kopparhallen idrott

12,55
1,2
5,0
2,5
0,5
0,4
2,0
1,45
0,65

Eftersom totalsumman tilldelade medel minskats med 1,15 så behöver
bildningsstyrelsen göra en omfördelning av beloppen förutom beloppet för
föreningsbidrag, civilsamhälle.
Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd
projektanställning stöd fastighetsägare
tillgänglighetsanpassning
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§ 176 (forts)
Kommunstyrelsens beslut (forts)
- Utifrån behov och utfall står det styrelserna fritt att göra nödvändiga omdisponeringar
inom beslutade förslag.
- Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram under 2018.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomichefen
Omsorgsstyrelsen
Bildningsstyrelsen
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 48

2017-11-28

Kommunstyrelsen

§ 177

Samverkansbeslut avseende
tillnyktringsverksamhet

Dnr KK 2017-00369 769
Region Dalarna överlämnar ärende om samverkan avseende tillnyktringsverksamhet.
2014 beslutade Regeringen att fördela pengar till regioner för att stödja det lokala och
regionala utvecklingsarbetet för att förbättra stöd- och behandlingsinsatserna vid
omhändertagande av berusade personer (LOB).
I maj 2014 tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna och polisen.
Målet med överenskommelsen är att aktörerna gemensamt utvecklar alternativa lösningar till
förvaring i arrest så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras.
Sedan dess har ett antal processer drivits inom projektet och tillskapandet av
tillnyktringsprocesser har vid ett flertal tillfällen pekats ut som en av de viktigaste åtgärderna.
Möjligheten till tidig upptäckt och tidiga insatser ökar, det viktigaste målet är dock att
förhindra dödsfall i arrest.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och
kommunerna. Förslaget har utarbetats tillsammans med jurister och ekonomer från
landstinget och kommunerna. Förslaget innebär uppstart av sex platser, en i Avesta och en i
Mora, samt fyra i Falun.
LOB projektet kommer att kunna finansiera uppstarten.
Förslaget till avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och landstinget har
behandlats av Region Dalarnas direktion som rekommenderar kommunerna och landstinget
att godkänna förslaget.
Ärendet har behandlats i omsorgsstyrelsen.
Omsorgsstyrelsen lämnar följande förslag:
- Förslaget att starta och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som
utredningen föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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§ 177 (forts)
Beredning
- Region Dalarnas skrivelse 16 oktober 2017.
- Region Dalarna 13 september 2017 § 210.
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 25 oktober 2017.
- Omsorgsstyrelsen 21 november 2017 § 149.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november 2017 § 186.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet utdelas kommunstyrelsens arbetsutskotts
protokoll 28 november 2017.
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslaget att starta och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som
utredningen föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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Sida 50

Överenskommelse – samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Dnr KK 2017-00371 779
Region Dalarna överlämnar ärende om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från
sluten hälso-och sjukvård.
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen ersätter tidigare
överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och
respektive kommun.
Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård, så snart
som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för lagen är patienter
som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från den kommunalt finansierade
socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den
landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Överenskommelsen ska vara en grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna, så att
vården och omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens delaktighet, behov och
förutsättningar. Överenskommelsen ska även tydliggöra parternas roll.
För att reglera processen ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.
Arbetet med riktlinjerna har påbörjats och ska slutföras innan årsskiftet.
Förslaget till överenskommelse mellan Dalarnas kommuner och landstinget har behandlats av
Region Dalarnas direktion den 25 oktober 2017.
Ärendet har behandlats i omsorgsstyrelsen.
Omsorgsstyrelsen lämnar följande förslag:
- Överenskommelsen mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
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§ 178 (forts)
Beredning
- Region Dalarna skrivelse 9 oktober 2017.
- Region Dalarnas skrivelse 26 oktober 2017.
- Region Dalarna 25 oktober 2017 § 258.
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 oktober 2017.
- Omsorgsstyrelsen 21 november 2017 § 150.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november 2017 § 187.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet utdelas kommunstyrelsens arbetsutskotts
protokoll 28 november 2017.
Förslag till kommunfullmäktige
- Överenskommelsen mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård godkänns.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut.
___
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§ 179

Redovisning av delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen delges:
- Personalutskottets beslut 6 november 2017 § 15.
- Tekniska utskottets beslut 8 november 2017 § 62-64.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 14 november 2017 § 47-50, § 52.
- Arbetsutskottets beslut 14 november 2017 § 166-170.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
1. Dnr KK 2017-00070 002
Stadsingenjörens/markchefens redovisning av delegationsbeslut 30 augusti – 13 november
2017 ang odlingslott, jordbruksarrende, fastighetsreglering och köpeavtal.
___
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§ 180

Delgivningar

Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
1. Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommandesammantraden/kallelser/
1. Dnr KK 2017-00385 107
Protokoll 19 oktober 2017 från dialogmöte kommunen och kommunala bolag.
2. Protokoll 31 oktober 2017 från Avesta Industristad AB.
3. Protokoll 31 oktober 2017 från Gamla Byn AB.
4. Dnr KK 2017-00386 191
Överförmyndarstatistik 2015 och 2016.
5. Dnr KK 2017-00390 109
Aktionsgruppen Bjurfors till Avesta skrivelse om flytt av Bjurfors till Avesta.
6. Dnr KK 2017-00011 447
Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB mötesanteckningar med
bilagor 17 oktober 2017.
7. Dnr KK 2017-00397 009
Djurens partis upprop till Sveriges kommuner: Skippa smällande fyrverkerier vid nyår!
8. Sveriges Kommuner och Landstings pressmeddelande 17 oktober 2017: Utmaningar kräver
minskad statlig detaljstyrning.
9. Protokoll 14 november 2017 från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskott.
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§ 180 (forts)
10. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2017:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
2017:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
2017:59 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer
som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.
11. Protokoll 13 november 2017 från Gamla byn AB.
12. Protokoll 13 november 2017 från Avesta Industristad AB.
___
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