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§ 109

Detaljplan för östra delen av Skogsbo
industriområde, Avesta - antagande

Dnr KK 2018-000095 214
Ärendebeskrivning
Huvudsyftet med Detaljplanen för Östra delen av Skogsbo industriområde är att bredda
möjligheterna till att utöka småindustriändamål i området. Kommunen ser positivt på att
möjliggöra mark för företag att utveckla sin verksamhet inom kommunen, samt att fokusera på
de områden som redan idag innehåller industri. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
Samråd och Granskning
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 21 mars till och med 18 april 2018 och har
därefter ändrats, i enlighet med framtagen samrådsredogörelse. Förslaget har därefter varit ute för
granskning under tiden 18 maj till och med 8 juni 2018 och meddelande om granskning skickades
då till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt
andra myndigheter och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Förslaget har därefter även varit ute på ytterligare granskning under tiden 25 juni till och med 23
juli 2018. Granskningsyttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt
Trafikverket och av dessa hade endast Lantmäteriet en erinran. Lantmäteriet lämnade samma
yttrande som i det tidigare samrådet och granskning, eftersom den ändring i plankartan som
kommunen gjort fallit bort. Kommunen bedömer att den mindre ändring som gjorts i plankartan
inte medför att planens innehåll förändrats väsentligt efter tiden för granskning. Kommunen
anser därmed att någon ny granskning inte behöver genomföras utan att planen kan gå vidare till
antagande.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 25 april 2018.
- Granskningsversion av plankarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse, daterat
25 april 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 14 maj 2018 § 39.
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 14 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 56.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat granskningsutlåtande 2, med bilaga, daterat
13 augusti 2018.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Östra delen av Skogsbo industriområde,
upprättad 11 juni 2018.
___
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Detaljplan för Åsbo 9:6 och 9:8, Avesta kommun
– antagande

Dnr. KK 2018-000155 214
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att möjliggöra handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom
området.
Samråd och Granskning
Planförslaget samråddes med berörda myndigheter, sakägare och övriga berörda under tiden
7 maj till och med 11 juni 2018 och har därefter ändrats något i enlighet med framtagen
samrådsredogörelse. Förslaget har därefter varit ute för granskning under tiden 25 juni till och
med 30 juli 2018 och meddelande om granskning skickades då till Länsstyrelsen,
Lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter och
enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett
granskningsutlåtande.
Under granskningstiden har inga synpunkter inkommit från berörda som föranlett någon ändring
av detaljplanen. Teknisk service vill att en yta säkerställs för en framtida gång- och cykelväg längs
Friluftsvägen för att på så sätt knyta samman gång- och cykelnätet. Detta kan ske utanför
planområdet längs Friluftsvägen. Kommunen anser därmed att någon ny granskning inte behöver
genomföras utan att planen kan gå vidare till antagande.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 12 juni 2018.
- Granskningsversion av plankarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse, daterat 12 juni
2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 18 juni 2018 § 48.
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 1 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 57.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande daterat 1 augusti 2018.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Åsbo 9:6 och 9:8, Avesta kommun, daterad 12
juni 2018.
___
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Flytt av Jularbomuseet till Grytnäs gammelgård

Dnr. KK 2018-000222 875
Sammanfattning
Bildningsstyrelsen tog i mars 2018 beslut om att flytta verksamheten vid Jularbomuseet från
lokalen i Gamla byn. Grytnäs hembygdsförening har nu sagt sig positiv till att uppföra en ny
byggnad för att kunna visa Jularboutställningen på gammelgården. Kultur och fritidsförvaltningen
är positiv till förslaget. För att kunna ta emot utställningen och uppföra en särskild byggnad för
ändamålet föreslås bildningsstyrelsen besluta att ge Grytnäs hembygdsförening ett bidrag på
150 000 kr samt att Jularboutställningen deponeras hos hembygdsföreningen.
Kommunstyrelsen föreslås nu besluta att Avesta kommun ska skänka virke till uppförande av
byggnaden från skogsavverkningen på företaget Googles mark i Horndal.
Ärendet
Bildningsstyrelsen tog i mars 2018 beslut om att flytta verksamheten vid Jularbomuseet från
lokalen i Gamla byn. För Jularbomuseet var förslaget att placera detta i Karlfeldtsgårdens ”röda”
hus. Grytnäs hembygdsförening tog då kontakt med förvaltningen och sa sig intresserad av att ta
över utställningen och visa den på Grytnäs gammelgård.
Hembygdsföreningen lyfter fram att Jularbomuseet då hamnar i en miljö som ligger nära Carl
Jularbos barndomshem, vidare att man idag har ett samarbete med Jularbo gille som har
återkommande konserter på gammelgården. Man ser även goda möjligheter att göra fler
evenemang med anknytning till Carl Jularbo, dragspelsmusik och museet.
Gammelgården har idag en utomhusscen, en vinterbonad samlingslokal med kök och stora
grönytor som kan komma väl till pass för evenemang såväl sommar som vinter. Det finns också
plats för att uppföra den byggnad som krävs för att kunna ta emot utställningen som idag finns i
Jularbomuseet i Gamla byn. För utställningen krävs en vinterbonad lokal om minst 60 m2 som är
tillgänglighetsanpassad.
Grytnäs gammelgård ligger i ett riksintresse för kulturmiljövården och föreningen har därför
samrått om byggnaden och dess placering med Dalarnas museum, se bilaga 1.
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Bildningsförvaltningen ser mycket positivt på att Grytnäs hembygdsförening visar
Jularboutställningen på gammelgården. Kan man uppföra en byggnad enligt ovan kommer
utställningen med föremål att kunna deponeras på Grytnäs gammelgård och i samband med detta
upprättas ett avtal. Förvaltningen kommer då att flytta utställningen och stötta uppsättningen av
densamma.
För att kunna uppföra en museibyggnad behöver Grytnäs hembygdsförening extern finansiering.
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsstyrelsen beslutar att föreningen ges ett bidrag till
museibyggnaden på 150 000 kr som betalas ut när man erhållit byggnadslov för museibyggnaden.
Pengarna tas ur kultur och fritids ram för 2019 och kan därför inte betalas ut förrän tidigast i
januari 2019.
För att hembygdsföreningen ska kunna uppföra museibyggnaden med de medel som
bildningsstyrelsen föreslås besluta om föreslås att föreningen erhåller virke till uppförandet av
byggnaden. Detta virke föreslås komma från skogsavverkningen på Googles mark i Horndal.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 58.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun skänker virke till Grytnäs hembygdsförening för uppförande av en
byggnad som ska innehålla Jularbomuseet.
- Beslutet förutsätter att bildningsstyrelsen beslutar i enlighet med bildningsförvaltningens
förslag om bidrag och flytt av Jularbomuseet.
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Månadsrapport juli 2018 inklusive årsprognos
för Avesta kommun

Dnr. KK 2018-000230 042
Ekonom Ann Sofi Hopstadius har överlämnat månadsrapport med årsprognos för Avesta
kommun. Månadsrapporten innehåller en redogörelse för verksamhet, ekonomi och personal för
kommunens nämnder och styrelser samt kommunens bolag och förbund.
Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett underskott för 2018 med -4 miljoner
kronor (mkr). Prognosen är en avvikelse mot budget med -8 mkr.
Styrelserna – aktuell period
Styrelsernas ekonomiska utfall visar ett underskott i förhållande till budget med -13,8 mkr med
fördelningen:
kommunstyrelsen - 0,2 mkr (+2,3)
omsorgsstyrelsen - 8,4 mkr (- 1,3)
bildningsstyrelsen -7,3 mkr (-2,8)
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd + 1,4 mkr (+1,4).
(Siffra inom parentes är avvikelsen från föregående rapport, april.)
Finansiering
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -3,1 mkr (- 6,5). Finansnetto visar + 3,8 mkr (+ 0,9).
Kommunen
Kommunens totala resultat är + 23,5 mkr (+27). Förväntat resultat enligt budget är +29,1 mkr,
vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -5,6 mkr.
Styrelserna - årsprognos
Årsprognosen för styrelserna beräknas bli ett underskott med – 11 mkr. Det är en förbättring
med ca 4 mkr sen föregående prognos. Förbättringen beror på de sparåtgärder som beräknas få
effekt under året.
Kommunstyrelsens prognos + 5,5 mkr utgörs främst av ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej
färdigställda investeringar, reavinster samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett
underskott med – 6,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för
samhällsbetalda resor.
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Omsorgsstyrelsens prognos -14 mkr.
405 hushåll, 41 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med
2017. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 350 personer beräknas lämna
arbetsförmedlingens etableringsfas under 2018. Externa missbruksplaceringar ökar samt
platsbrist på Malmgården, - 4 mkr. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för
familjehem och HVB placeringar med – 5,5 mkr. Omställningskostnader för nedläggning av
HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i juli till – 2,5 mkr.
Sjuksköterskebristen är stor, 17 av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och
uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Projekt
hemtagningsteam med 5,0 tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt
projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende
sista juli är 31 personer. Inte sedan november 2016 har förvaltningen registrerat så många ej
verkställda beslut. 75 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-juli har registrerats.
Bildningsstyrelsens prognos – 3,1 mkr.
Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och
bildningsstyrelsen prognostiserar efter juli ett underskott om -4 900 tkr vid årets slut om åtgärder
inte vidtas. Besparingsplaner har tagits fram och om de får effekt beräknas underskottet bli
-3 100 tkr.
Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -7 294 tkr i redovisningen efter juli månad.
Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i
samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort.
Resultatenhet Förskola har ett resultat efter juli på -1 003 tkr. Underskottet beror på att
kostnaderna för interkommunala barn i barnomsorgen ökat.
Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +0,5 mkr, främst beroende på
personalvakanser.
Finansiering
Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2017 och 2018 totalt har förbättrats.
Nu beräknas skatteintäkterna vara nästan i balans med budget då förbättringen av intäkterna är
+ 5 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget.
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Kommunen
Resultatet för året beräknas till totalt - 4 mkr (-11). Årsprognosen innebär en avvikelse mot
budget med -8 mkr.
Investeringar
Investeringar för perioden uppgår till 39 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 107 mkr. Årets
investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 89 mkr. Den inkluderar även investeringar som
fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr.
Beredning
- Skrivelse från ekonom Ann-Sofi Hopstadius 14 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti, § 101.
Ekonomichef Siw Karlsson föredrar månadsrapporten.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun, juli 2018, godkänns.
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Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter
2019

Dnr KK 2018-000213 006
Kommunsekreterare Anders Kilström har inkommit med förslag till tidplan för
kommunstyrelsens verksamheter år 2019. Tidplanen omfattar kommunstyrelsens
personalutskott (PU), kommunstyrelsens tekniska utskott (TU), kommunstyrelsens plan- och
näringslivsutskott (PNU), kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) och kommunstyrelsen (KS).
Förslaget för kommunfullmäktiges (KF) sammanträdestider 2019 finns också redovisade i
tidplanen. Fullmäktige antog dessa datum vid sammanträdet den 18 juni 2018.
Följande förslag lämnas till tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2019:
HANDLINGAR till
utskott - Tisdag
Handlingar
Tisdag

PRESIDIUM
TU +
PNU +
PU
AU
Måndag Måndag
10.00
10.00

MBL
PNU +
AU
Måndag
09.30

SAMMANTRÄDE
PU
Måndag
13.15

TU
Måndag
08:00

PNU
Måndag
10.30

AU
Måndag
13.15

Val av ledamöter till utskott mm
PU

KS
Måndag
13.15

KF
Måndag
17.00

7/1
7/1

14/1

TU + PNU + AU

8/1

14/1

21/1

21/1

21/1

21//1

4/2

18/2

TU + PNU + AU

12/2

18/2

25/2

25/2

25/2

25/2

11/3

25/3

PU

26/2

TU + PNU + AU

12/3

18/3

26/3
tisdag

26/3
tisdag

26/3
tisdag

8/4

29/4

TU + PNU + AU

16/4

23/4
tisdag

29/4

30/4 kl
9.00
tisdag

13/5

27/5

PU

29/4

TU + PNU + AU

7/5

3/6

17/6 kl
15:00,
Sjövik
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4/3
26/3
tisdag

29/4
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HANDLINGAR till
utskott - Tisdag
Handlingar
Tisdag

PRESIDIUM
TU +
PNU +
PU
AU
Måndag Måndag
10.00
10.00
26/8

MBL
PNU +
AU
Måndag
09.30

TU + PNU + AU

20/8

PU

3/9

TU + PNU + AU

17/9

23/9

1/10
tisdag

TU + PNU + AU

15/10

21/10

29/10
tisdag

PU

15/10

TU + PNU + AU-

5/11

9/9

Mål och budget
Revidering Mål och budget

PU
Måndag
13.15

TU
Måndag
08:00

PNU
Måndag
10.30

AU
Måndag
13.15

KS
Måndag
13.15

KF
Måndag
17.00

2/9

2/9

2/9

16/9

30/9

1/10
tisdag

1/10
tisdag

1/10
tisdag

14/10

28/10

29/10
tisdag

29/10
tisdag

29/10
tisdag

11/11

25/11 kl
15:00

18/11

18/11

18/11

2/12

16/12

2/9

28/10

Årsredovisning

SAMMANTRÄDE

16/9
Kl 10:00

4/11
11/11

18/11

Au 26/3
Ks 8/4
Kf 29/4
(3 veckor mellan Ks och Kf pga. revisionsgranskning)
Au 20/5
Ks 3/6
Kf 17/6
AU 29/10 Ks 11/11
Kf 25/11

Arbetsgrupp Näringsliv Måndagar 8.30-10.00
14/1, 18/2, 11/3, 8/4, 13/5, 17/6, 16/9, 14/10, 11/11 och 2/12.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 10 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 102.
Kommunstyrelsens beslut
- Tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2019 fastställs.

___
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Yttrande över betänkande från
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande

Dnr KK 2018-000167 133
Ärendet
Avesta kommun är remissinstans för betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22):
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande.
Remissvaret ska lämnas senast den 15 oktober 2018.
Integrationsstrateg Birgitta Hägg har tagit fram ett förslag till remissyttrande.
Yttrande från integrationsstrategen

Sammanfattning

Avesta kommun är i stort positivt inställd till förslaget, då det underlättar en långsiktig
planering av mottagandet av asylsökande och nyanlända. Det sammanhållna
mottagningssystemet underlättar även individens integration i samhället. Dock förutsätter
förslaget en fördjupad samverkan och dialog mellan kommun och stat och mellan statliga
myndigheter, detta är avgörande, därför är det av yttersta vikt att formerna för dialog är tydliga
och tvingande. Hänsyn till kommunens förutsättningar och behov måste i än högre grad
genomsyra alla förslagets delar, exempelvis vad gäller social prövning av egenbosättning och
av lokalisering av ankomst- och avresecentrum. De åtaganden som åläggs kommunerna måste
ges full kostnadstäckning, vilket inte är fallet i förslaget. Den tänkta strikta tvåårsgränsen för
ersättningar ökar den befintliga kostnadsbördan, här drabbas kommuner som har ett stort
mottagande extra hårt, tvärt emot förslagets grundläggande principer.

5.2.7 Sammanhållen väg mot etablering eller återvändande

Ett sammanhållet mottagande skapar trygghet för den asylsökande och förutsägbarhet för
kommunen. Som kommun med stort asylboende har vi erfarenhet av att asylsökande rotar sig
i kommunen under asyltiden för att sedan stanna kvar som egenbosatta då de får
uppehållstillstånd, ett mottagande vi inte kan planera eller förbereda. Stora anläggningar i en
kommun medför även att de lokala skolorna får en orimligt stor genomströmning av elever,
det skapar social oro bland eleverna och omöjliggör långsiktig planering av verksamheten. En
tidig start av etableringen på orten ger möjlighet att arbeta långsiktigt, något som är omöjligt
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med dagens system. Av vikt är även att kontakter som byggs upp under asyltiden kan
bibehållas även då individen fått uppehållstillstånd, detta underlättar integrationen och gör det
lättare att finna ett arbete. Sammantaget är Avesta kommun positiv till ett sammanhållet
mottagande där kommunmottagandet inleds redan under asyltiden.

6.1.2 Ett obligatoriskt första möte med Sverige

Avesta kommun ser positivt på att asylprocessen inleds i ett ankomstboende och att detta är
obligatoriskt. Den inledande prövningen, hälsoundersökningen och kartläggningen är då klar
när individen ankommer till kommunen. Denne kan då koncentrera sig på att etablera sig på
orten, förstå hur samhället fungerar, skapa kontakter och lära sig språket. Vi ser även positivt
på att ansökningar gjorda i ankomstcenter prioriteras, då det blir ett incitament för att undvika
egenbosättning. Etableringen underlättas om den asylsökande bor i områden där befolkningen
inte endast består av landsmän.

6.2.2 Stora boenden med trygg miljö vid strategiska orter

Det är av yttersta vikt att dialog förs med kommunerna vid valet av plats för ankomstcenter.
Hänsyn ska tas inte bara till Migrationsverkets kriterier utan även till kommunens
förutsättningar och egen bedömning av möjligheten att klara uppdraget. Tidigare erfarenheter
är att Migrationsverket placerat asylsökande där de själva funnit det lämpligt utan dialog med
kommunen.

5.2.10 En stärkt dialog och uppföljning

Avesta kommun ser mycket positivt på att det ska arbetas fram former för en strukturerad
dialog mellan mottagandets aktörer, exempelvis mellan kommun, Arbetsförmedling och
Migrationsverket. Vi hyser dock oro för att formerna stannar som ord på papper. Erfarenhet
visar att varje myndighet är van att fatta beslut utifrån sin egen horisont och att samverkan
inte sällan sker efter att avgörande beslut är fattade. Om det föreslagna systemet ska fungera är
det av största vikt att kommunen får del av den information som krävs för att fullfölja sin del
av uppgiften och tidigt får inflytande över beslut som berör oss. Detta är avgörande, därför är
det av yttersta vikt att formerna för dialog är tydliga och tvingande.
Behovet av tidig dialog och samverkan gäller även vid överlämnandet från ankomstcenter till
kommun (avsnitt 6.2.3 och 6.3.3). Kommunerna måste få del av all relevant information även
på individnivå, exempelvis utförd kartläggning av utbildning och yrkeserfarenhet, för att
kunna fullfölja sin uppgift. Det är även av vikt att kommunen tidigt informeras om individers
särskilda behov som kan påverka insatsens omfattning under asyltiden (se avsnitt 6.3.5 om
hälsoundersökningar i ankomstcenter). I avsnitt 6.5.1 nämns även behovet av att uppgifter
kring asylsökande barns utbildning lämnas över till kommunen. Frågor kring sekretess hos
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olika aktörer måste lösas så rättssäkerheten upprätthålls samtidigt som kommunerna får all
relevant information som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. Som synes förutsätter det
nya mottagningssystemet att dialogen mellan olika aktörer fungerar bra och att samverkan
sker, därför är det av yttersta vikt att ett stort arbete läggs på att så blir fallet.
7.1.3 Ett jämnare och mer lättplanerat mottagande
Avesta kommun ser positivt på att asylsökande i eget boende räknas med fullt ut i
fördelningsmodellen. Detta skapar en förutsägbarhet som inte finns i nuvarande system. Det
är även positivt att systemet utformas så att asylsökande ser placering i anvisad kommun som
mer fördelaktigt än att välja eget boende (se avsnitt 7.1.1).

7.3.1 I vissa kommuner ska asylsökandes eget boende prövas

Vi ser mycket positivt på möjligheten för kommuner att säga nej till boendelösningar som
riskerar att medföra trångboddhet, fysisk och psykisk ohälsa och ökad segregation, något som
ger en orimlig påverkan på redan socialt och ekonomiskt utsatta områden i kommunen. Då
den sociala prövningen är tänkt att kopplas till regeringens långsiktiga reformprogram för
minskad segregation väcks dock farhågor. Delegationen mot segregation utgår från en
områdesindelning som inte på något sätt stämmer med den sociala verkligheten i kommunen.
En felaktig gränsdragning ger en mycket skev bild av hur segregerat ett specifikt område är.
För att den sociala prövningen ska ge effekt där den behövs är det av yttersta vikt att
kommunerna själva få inflytande över vilka områden det gäller och hur de ska avgränsas. Vi
ser positivt på att initiativet till social prövning är tänkt att komma från kommunen, men då
måste också stor respekt visas för kommunens kunskap om förhållandena i de egna områdena.
Kommunens egen bedömning måste därför väga tungt vid beslutet. Vidare ser Avesta
kommun positivt på att det införs sanktioner i form av förlorad dagersättning för dem som
väljer att bosätta sig i områden som inte uppfyller kraven och att kommunen inte har ansvar
för att ordna annat boende åt dessa. Med detta sagt är vi positivt inställda till att social
prövning av eget boende införs tidigare än de övriga delarna i förslaget om mottagande (se
avsnitt 15.3.1).

7.2.6 Asylsökande som deltar i aktiviteter och insatser bör tillförsäkras visst skydd

Tidigare ansvarade Migrationsverket för det praktiska handhavandet och kostnaderna för
asylsökandes arbetsplatsförlagda praktik. Detta avskaffades med motivering att asyltiden är
kort och att aktiviteter som praktik därför ej behövs. Nu återinförs praktik under asyltiden,
något som vi principiellt ser positivt på. Det medför dock ett stort åtagande både i form av
administration och försäkringskostnader. Kontroll av presumtiva arbetsgivare och samverkan
med lokala fackliga företrädare är mycket tidskrävande, det medför kostnader och till det läggs
försäkringspremier. Att kräva att detta ska rymmas inom schablonersättningen är inte rimligt.
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En kostnad som åläggs kommunen av staten ska också staten ersätta kommunen för fullt ut.
Därtill kommer ansvarsfrågan; om en asylsökande skaffar en praktikplats utan att meddela
kommunen och en olycka inträffar, vem bär då ansvaret för den uteblivna kontrollen och
avsaknaden av försäkring? Kan kommunen bli skadeståndsskyldig? Här finns viktiga frågor
att lösa. Då en asylsökande får uppehållstillstånd och ansvaret för etableringsinsatsen förs över
till Arbetsförmedlingen är det av största vikt att även kostnader för pågående praktik överförs
dit med omedelbar verkan, exempelvis överflyttning av tecknade försäkringsavtal. I stycke
7.2.1 skrivs att kommunens ansvar ska upphöra då Migrationsverket fattat beslut i asylärendet
och då måste det gälla fullt ut.

7.1.3. Ett jämnare och mer lättplanerat mottagande

I utredningen förestås att Migrationsverket ska föra en dialog med fastighetsägare som nu hyr
ut lägenheter till dem och med den aktuella kommunen om det finns intresse och möjlighet
för kommunen att överta kontrakten. Detta är positivt, men det uppstår ändå en oro att
fastighetsägarna ser en möjlighet att höja hyrorna då de vet att kommunen är nödgad att hyra
ett visst antal lägenheter. Alternativet är att kommunen införskaffar moduler eller dylikt vilket
initialt är kostsamt, då platsen ska förberedas och installationsarbeten utföras. Här behöver
kommunernas kostnader täckas i övergångsskedet. Att tillgången till bostäder underlättas är
särskilt viktigt då fördelningen enligt förslaget (7.1.4) ska utgå från andelar och inte antal
personer, något som kan försvåra bedömningen av kommande bostadsbehov.

7.1.4 Fler asylsökande till kommuner med goda etableringsförutsättningar

För att ytterligare stärka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällsliv
föreslås att Migrationsverket får i uppdrag att utveckla en modell för att matcha enskilda
asylsökande med kommuner. Matchningen bör utgå från individens utbildnings- och
yrkesbakgrund. Här är återigen av största vikt att kommunen får inflytande över processen,
det är kommunen själv som har kunskap om det lokala behovet av arbetskraft och det bör
vara utgångspunkten i dialogen. Matchningen bör således utgå både från individens
utbildnings- och yrkesbakgrund och från kommunernas reella behov. Mottagandeutredningen
menar att det är viktigt att det finns utrymme för dialog mellan kommunerna i ett län om
mottagandet av asylsökande och nyanlända invandrare. Avesta kommun ser positivt på
förslaget att det ska finnas möjligheter att omfördela asylsökande mellan kommuner i ett län,
något som i nuläget ej är görligt.

8.2.2 Obligatoriska avresecenter kan påskynda återvändandet
8.2.3 Avresecenter etableras i dialog med kommunen

Ett avresecenter minskar risken att den som fått avslag på sin asylansökan går under jorden
och hamnar i en skuggtillvaro. En sådan situation skapar stor otrygghet och en avsaknad av
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det mest basala som exempelvis möjlighet röra sig öppet i samhället. Det finns dock en risk att
vistelsen i avresecenter blir långvarig i de fall avvisningen är svår att genomföra men asylskäl ej
föreligger. Boendet i avresecentrum kan då bli halvpermanent vilket får både humanitära och
praktiska konsekvenser, i synnerhet då barn är involverade. Stora och växande avrescenter kan
bli betungande för den kommun det är placerat i då och behovet av samhällsservice som
exempelvis skola kan växa sig stort. Att lokalisera både ankomst- och avresecentrum i samma
kommun kan därför vara allt för tungt och det kan vara svårt att finna kommuner som är
beredda att axla den bördan. Återigen är dialogen med kommunerna ytterligt viktig.

8.1.1 Enhetlig och tydlig fördelning av ansvar

I förslaget är statens ekonomiska ansvar för den som fått uppehållstillstånd striktare begränsat
till två år, än vad det är idag. Detta drabbar kommunerna hårt. Dels är två år generellt en allt
för kort tid för att komma in i samhället och bära sina egna kostnader, dels finns individer
med särskilda behov som medför ökade kommunala kostnader under betydligt längre tid än
två år. Många av dem som flytt till Sverige har lämnat förhållande som satt kroppsliga och
själsliga spår, något som kan kräva omfattande stöd under lång tid för att få vardagen att
fungera.

8.1.2 Glappet försvinner när ledtider kortas

Intentionen att bygga bort glappet mellan dagersättning och etableringsersättning är bra, men
det kan bli kostsamt för kommunerna om de förslag som lyfts inte är tillräckliga. Förslaget
förutsätter snabbare handläggningstider och förbättrad samverkan mellan myndigheter, något
som kan vara svårt att upprätthålla om arbetsbördan ökar. Kommunerna måste tillförsäkras
full kostnadstäckning oavsett om staten lyckas eller inte lyckas korta ledtiden.

10.1.5 Statlig ersättning till kommuner för mottagande av asylsökande

Förslaget utgår från att staten ska ge full kostnadstäckning för kommunens åtagande att ta
ansvar för asylsökande. Några av de ersättningar som nämns är dock långt från tillräckliga.
Schablonersättning för boende för asylsökande i kommun är tillräcklig för boendekostnaden,
men täcker endast just denna, beloppet räcker inte till administrationskostnaderna. Behovet av
samordnare, bostadskoordinator och tolkkostnader täcks inte heller. En rimligare ersättning
vore 215 kronor istället för föreslagets 115 kronor. Ersättningen för barn i förskola och skola
är tänkt att baseras på en schablonersättning. I förslaget nämns inga ersättningsnivåer och då
kostnaderna för skola kan skifta mellan olika kommuner är det av största vikt att alla
kommuner får full kostnadstäckning. I förslaget nämns inget om kostnadsersättning för
asylsökande som valt att bo i eget boende i kommunen. Även denna grupp genererar
kostnader för kommunen som måste ersättas av staten.
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10.1.6 Statlig ersättning till kommuner för mottagande av nyanlända invandrare

Enligt förslaget är det inte rimligt att staten står för kostnaderna för ekonomiskt bistånd för
personer som har vistats mer än två år i Sverige. En sådan strikt tidsgräns skulle drabba
kommunerna hårt ekonomiskt, i synnerhet de kommuner som varit villiga att ta bära ett stort
mottagaransvar. En grundläggande princip i förslagets ersättningssystem är att kommuner som
tar emot många nyanlända invandrare inte ska få sämre förutsättningar att klara av
välfärdsuppdraget än kommuner som tar emot få nyanlända (se 10.1.3). En strikt begränsning
av ersättningar till två år motverkar detta. En kommun som tar emot många nyanlända
kommer även att ta emot ett större antal som har långsiktiga och kostsamma behov, något
som förlaget inte tar hänsyn till. Avesta kommun har beräknat kostnaderna för indragen
ersättning för nyanlända invandrare som inte har rätt till etableringsersättning på heltid eller
som efter att etableringsperioden har upphört inte kan försörja sig på grund av en sjukdom
eller en funktionsnedsättning som de hade när de först togs emot i en kommun eller som
annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande. Om förslaget går
igenom kommer det att innebära mycket höga kostnader för kommunen. Förra året återsöktes
för 18 personer ett belopp på cirka 1 miljon kronor. Det kommer med all sannolikhet att bli
högre kostnader framöver.
Avesta kommun har även beräknat kostnaderna för indragen ersättning efter två år för
betydande vård- och omsorgskostnader som omfattar stöd och hjälp i boendet och för
särskilda boendeformer för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen, insatser enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken, bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
med mera samt hälso- och sjukvård. Idag åter ansöker kommunen 75 % av kostnaderna minus
egenavgiften vilket är cirka 500 000 per år för boende. Med tanke på inflödet av nyanlända i
kommunen och de ansökningar om personlig assistans som kommer in kommer kostnaderna
att öka kraftigt. Det kommer att drabba kommunen oerhört mycket. För assistansersättning
får kommunen idag tillbaka hela summan, cirka 500 000 kronor per person. Även här har
kommunen i nuläget flera ansökningar om personlig assistans inne för behandling, vilket
innebär att kostnaderna sannolikt kommer att öka. Vi ser också att det år många barn och
ungdomar som går i skolan som har en funktionsnedsättning.
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Utredningens alternativa upplägg

13.1.3 Ett boende under hela asyltiden
13.2.2 Lokalisering för en snabb och rättssäker asylprocess
13.2.3 Ett boende under hela asyltiden
14.4 Konsekvenser för kommuner och landsting

Avesta kommun förordar huvudförslaget. En tidig placering direkt i den kommun som vid
positivt besked blir mottagarkommun underlättar integrationsprocessen. I det alternativa
förslaget stannar den asylsökande i ankomstboendet under en förhållandevis lång period,
vilket kan leda till att individen skapar nätverk och tar kontakt med myndigheter,
lokalsamhället och föreningar på orten. Vid ett eventuellt uppehållstillstånd måste den
nyanlände bryta upp från nätverket och påbörja etableringsprocessen på nytt, vilket försvårar
och fördröjer integrationen. Med det alternativa förslaget finns även risk att en större andel
väljer att ordna eget boende, något som motverkar en geografisk spridning. Asylsökande
kommer sannolikt att söka sig till orter där släkt och vänner finns, vilket leder till att
kommuner som redan nu har en stor andel nyanlända kommer att få asylsökande boende på
orten utan att kunna påverka antalet. Det medför kostnader som kommunen inte får
ersättning för. Tanken att ha ett mottagarcentrum i varje län för att få en jämnare fördelning
över landet förutsätter en mycket god dialog med kommunerna. Hittills har Migrationsverket
utgått mer från sina egna behov än från de faktiska förhållandena i de kommuner de valt att ha
förläggningar i. Här vill vi även betona den risk som lyfts i förslaget; att då systemet bygger på
stora anläggningar blir påverkan på kommunen större när en ny anläggning öppnar eller
stänger. Förslaget om att korta tiden för anvisning till tre veckor kan också göra det svårare
för kommunerna att planera mottagandet av nyanlända.
Beredning
- Yttrande från integrationsstrategen 13 augusti 2018.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 14 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 103.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun antar remissyttrandet som sitt eget.
___
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Yttrande gällande EU-kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om
gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden etc.

Dnr KK 2018-000209 049
Avesta kommun är remissinstans för EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska
havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och
migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och
visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda
bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska
regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag
till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett
gränsöverskridande sammanhang.
Remissvaren ska inkomma till Näringsdepartementet senast den 12 september 2018.
Då materialet är mycket omfattande och består av nio olika förordningsförslag har kontakt
tagits med Region Dalarna som räknar med att ansluta sig till Sveriges Kommuner och
Landstings, SKL, remissyttrande. Då SKL:s förslag till yttrande är på en omfattande detaljnivå
föreslår kommunsekreteraren att Avesta kommun ska avstå från att yttra sig.
Alla dokument finns tillgängliga på https://eur-lex.europa.eu.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 8 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 104.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 4 september 2018.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun avstår från att yttra sig över EU-kommissionens olika förslag.
___
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Försäljning av fastigheten Månsbo 1:42 samt ett
område av Månsbo 1:8

Dnr. KK 2018-000223 253
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende försäljning av fastigheten Månsbo 1:42 samt ett
område av Månsbo 1:8 vid Månsbobacken/Högbostigen. Köpare är Pontus Björklin FAB.
Tomten säljs för uppförande av en obemannad bensinanläggning samt verksamhet för
restaurangändamål. Köpeskillingen är 1 065 000 kr.
Tomtens areal är cirka 11 500 m². Fastighetsbildning pågår hos Lantmäteriet.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 13 augusti 2018
med bifogat köpekontrakt.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 59.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Månsbo 1:42 samt ett
område av Månsbo 1:8 till Pontus Björklin FAB för en köpeskilling av 1 065 000 kronor
godkänns.
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Försäljning av bostadstomten Dalern 1

Dnr KK 2018-000234 253
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende försäljning av bostadstomten Dalern 1 vid
Dalergränd i Avesta. Köpare är Håppfullt Boende Dalarna AB. Köpeskillingen är 1 000 000 kr.
Tomtarealen är 3 492 m².
Fastigheten säljs för uppförande av bostadslägenheter. Enligt gällande detaljplan kan sex stycken
kedjehus byggas i en våning.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Beredning
- Tjänsteskrivelse inklusive förslag till köpekontrakt från Västmanland- Dalarna miljö- och
byggförvaltning 27 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 60.
Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Redovisat köpekontrakt avseende försäljning av bostadstomten Dalern 1 till Håppfullt
Boende Dalarna AB för en köpeskilling av 1 000 000 kr godkänns.
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Nerina Bersáns medborgarförslag om
kolonilotter i Skogsbo

Dnr KK 2018-000348 912
Medborgarförslaget
Nerina Bersán har lämnat in ett medborgarförslag där hon anför att det tidigare har inkommit
förslag angående kolonilotter i Avesta och då med tillhörande kolonistuga, men runt detta har
det blivit väldigt tyst. Hon vill därför lyfta frågan igen och hoppas på att politikerna i Avesta
inser hur stor och stark önskan kring detta är. Medborgarförslagsställarens önskan och förslag
är att tillgodose kommuninvånare boende i Skogsbo utan tillgång till trädgård och
tillfredställande balkong, en möjlighet till ett lättillgängligt uterum som berikar och ger
möjlighet till visst självhushåll och odling.
Medborgarförslagsställaren är personligen boende i hyreshus i Skogsbo. Förslagsställaren
försökte entusiastiskt att ha en kolonilott vid Jämtbovägen vilket inte alls var lätt.
Kolonilotterna där är i jord som är hemsk på grund av ogräs och blöta samt att lotterna
bevisligen inte får vara ifred för förbipasserande och andra som helt sonika stjäl från lotterna.
Den låga nivån på hyran och det insynskyddade läget i kombination med kunskapsnivån för
hur man sköter odlingarna och sitt ligger på en så pass ojämn nivå.
Varför kolonilotter?
Medborgarförslagsställaren är född 1964, en generation på väg ut ur hus och in i lägenhet.
Med god hälsa och hög aktivitetsnivå. Att påta i jorden är både motion och hälsa för kropp
och knopp. Att upprätta en plats där generationer och kulturella och sociala skillnader möts är
bland det mest berikande man kan få uppleva som människa. Ett koloniområde borde vara
rena investeringen inom vård och omsorg. Varför inte kombinera med ett klubbhus som
föreningen kan hyra ut? Hålla aktiviteter/kurser för olika åldrar kunskapsnivåer? Något för
Södra Dalarnas Trädgårdsförening? Mulle? Scouterna? Här torde finnas stor potential till
möjligheter.
Förslag på utförande och utseende
Man behöver inte överdriva och göra för stora lotter utan en realistisk bit på ca 50-60 kvm
med en friggebod på 10- 12 kvm med plattad front som en minialtan, och staket runt om varje
lott. Då får man plats med god odling, skötselverktyg samt bord o stolar som man lätt kan ta
in och ut och låsa om. Området skall drivas av en förening i samverkan med kommunen, där
man hyr sin lott på 1-3 års basis, med en större men rimlig deposition inträdesvis. För att
trycka på seriositet och ansvar.
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Förslag på lokalisering/plats
Då de flesta hyreshus i Skogsbo ligger i närheten av Åsgårdsvägen är ett förslag på åkern i
Månsbo om inte förslaget om hyreshus kommer till skott. Och då angränsande delen mot
KulturGaraget. Det är nära busshållplats, gång och cykelbana både norr/södergående riktning.
Området ligger även nära Gamla Byn som inte heller har egna uterum. Placeringen skulle även
utgöra en pärla i staden rent estetiskt sett och höja affektionsvärdet för boende här.
Till Månsbo kan alla ta sig och det är nära Åsgårdsvägen. Förslaget är även att öppna för cykel
och gång på innerspåret intill riksväg 70 som löper längs med vägen från viadukten vid
elljusspåret mot Rembo i norr och södergående mot KulturGaraget. Då slipper man gå/cykla
utmed vägen och den eländiga korsningen vid nya Hemköp. Förslagsställaren är övertygad om
att ett sådant koloniområde skulle utgöra en fin och intressant vy för passerande i
Månsbobacke, även för passerande uppe på riksvägen kommande norrifrån och höja intresset
för hitflyttande.
Yttrande från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Att tillskapa odlingslotter i det föreslagna området ser nämnden som positivt, inte minst som
ett sätt att upprätthålla brukandet av en del av marken i samband med eventuell mer
byggnation i området. Detta har då funnits med i tankarna inför det planarbete som nu precis
ska intensifieras. Med hänsyn till att det öppna odlingslandskapet på platsen är en del i
värdebeskrivningen av det riksintresseområde för kulturmiljövård som området ingår i har
dock nämnden i första hand inte sett att byggnader, annat än mycket små förråd, ska tillåtas i
ett sådant odlingsområde. I synnerhet om det förläggs i den östra delen, som ligger närmast
Månsbo gård. Om byggnader tillåts kommer de dock inte att vara bygglovsfria, inom ramen
för friggebodsreglerna, eftersom de reglerna är kopplade till att byggnader placeras i anslutning
till en- eller tvåbostadshus.
I det arbete med ett planprogram för Månsbo gärde, som nu inletts, kommer denna fråga att
tas med och vägas mot övriga intressen för området i samband med tänkt exploatering. Alla
olika intressen och förslag i detta planarbete kommer även att stämmas av med såväl direkt
berörda som allmänheten i olika dialogformer.
I det fall exploatering av Månsbo gärde inte skulle bli av, kan ändå tankarna på odlingslotter i
området vara ett bra boendekomplement på denna bördiga mark intill tätorten.
Om odlingslotter ska möjliggöras i området ska dessa skötas och administreras helt och hållet
genom en förening bildad för ändamålet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 25

2018-09-10

Kommunstyrelsen

§ 118 (forts)
Om odlingslotter ska tillåtas eller inte i området och i vilken utformning sådana i sådant fall
bör ha, anser nämnden vara en fråga att utreda i kommande planarbete. Om en exploatering
inte blir av har då frågan sannolikt ändå utretts så väl att den kan hanteras som ett eget projekt
med stöd av de analyser som utförts.
Nämnden anser därmed ärendet vara besvarat.
Beredning
- Nerina Bersáns medborgarförslag 12 mars 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 37.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 54.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 26 juni 2018, § 75.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 105.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat.

___
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Johan Thomassons (M) motion angående smsavisering

Dnr KK 2018-000036 913
Motionen
Johan Thomasson (M) anför följande i sin motion:
Sedan en tid tillbaka erbjuder Dala Vatten och Avfall AB sina kunder en sms-avisering om
planerad slamtömning samt en kvittens när tömningen är genomförd.
Med anledning av att sittande majoritet (S+MP+V) infört en extra avgift till fastighetsägare
med säkra brunnslock, det vill säga tunga betonglock samt även en avgift för längre
slangdragning borde Avesta Vatten AB erbjuda ett liknande sätt att avisera sin ankomst på så
att fastighetsägaren har möjlighet att lyfta av brunnslock samt vara behjälplig med
slangdragning vid behov.
Motionären yrkar:
- Liknande aviseringssätt genomförs i Avesta Kommun.
Yttrande från Avesta Vatten och Avfall AB
Johan Thomasson har förslagit att ett liknande aviseringssätt som Dala Vatten och Avfall AB
erbjuder innan slamtömning ska införas i Avesta Vatten och Avfall. Det huvudsakliga syftet
skulle då vara att fastighetsägaren skulle ha möjlighet att lyfta av brunnslock samt vara
behjälplig vid slangdragning.
Det system som Dala Vatten och Avfall använder sig av är EDP-mobile och det fungerar så
att kunden några veckor innan slamtömning får ett sms med information om att slamtömning
kommer att ske under en tidsintervall på två till fyra veckor. Efter slamtömning får kunden en
kvittens att den skett. I princip kan man säga att det fungerar på samma sätt som det system
som Avesta Vatten har i dag. Det som skiljer sig åt är att Avesta Vatten skickar ut ett brev till
kunden med samma information, samt lämnar ett vykort efter att slamtömning skett.
Avesta Vatten ställer sig positiva till att utreda motionärens förslag. En sådan utredning bör
omfatta vilka system som finns på marknaden samt vilken servicenivå som respektive system
kan erbjuda. Utredningen bör även omfatta investerings- och driftkostnaden för ett sådant
system samt en payofftid som bör ställas mot kostnaden för nuvarande system. I ett senare
beslutsunderlag bör även vägas in vad en förbättrad servicenivå bör kosta.
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Avesta Vatten anser att den fråga som motionen behandlar är en operativ fråga i bolaget som
inte ska regleras genom ägardirektiv. Motionsställaren ingår i bolagets styrelse och har där
möjlighet att ta upp förslag på förändringar och förbättringar till bolagets ledning. Det är
ledningen som avgör prioriteringen mellan utredningar utifrån bolagets resurser och externa
förhållanden i kommunen som påverkar bolagets verksamhet.
Avesta Vatten och Avfall AB anser att förslaget i motionen är bra under förutsättning att det
förbättrar servicen till kunderna och är kostnadseffektivt för verksamheten. Det är upp till
bolagets ledning att utreda frågan och besluta om ett sådant system ska införas.
Motionen anses vara besvarad.
Beredning
- Johan Thomassons (M) motion angående sms-avisering 8 februari 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 34.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 53.
- Avesta Vatten och Avfall AB 13 juni 2018, § 18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 107.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad.

___
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Anneli Karlssons (KL) motion om arbets- och
befattningsbeskrivning för oppositionsrådet i
Avesta kommun

Dnr KK 2018-000083 913
Motionen
Anneli Karlsson (KL) anför följande i sin motion:
Om man läser andra kommuners definition av ett oppositionsråds arbets- och
befattningsbeskrivning så framgår det tydligt att oppositionsrådets arbetsuppgift är att
företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra
information till samtliga oppositionspartierna.
Ett oppositionsråd skall alltså garantera samtliga partier i den politiska oppositionens insyn
och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga
oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd.
Politik är tidskrävande, det är ingen nyhet och för demokratins skull är det viktigt att samtliga
partier i oppositionen ges lika förutsättningar till att vara uppdaterad om vad som sker i den
dagliga verksamheten samt så fort som möjligt informeras när det uppstår problem.
Något som Kommunlistan ansett varit svårt under mandatperioden har varit just
oppositionsrådets brist av information till samtliga partier i opposition. Kommunlistan har
trots upprepade påstötningar inte fått varit delaktiga i några möten eller fått adekvat
information vare sig muntligt eller via mail. Frågor kring oppositionsrådets arbets- och
befattningsbeskrivning har därför, såväl verbalt som via mail, vid flertalet tillfällen blivit
efterfrågat.
Svaret Kommunlistan fått är att det inte finns någon arbetsbeskrivning. Det enda som finns är
ett gammalt beslut från 90-talet som säger att ett oppositionsråd ska inrättas.
Det protokollet förvaras i arkivet och har av oss blivit efterfrågat utifall att en beskrivning
funnits i den. Men något protokoll har inte blivit tillsänt oss.
Att inte inkludera samtliga partier i opposition i det demokratiska arbetet skapar enligt
Kommunlistans mening en demokratisk obalans som är oförenlig med det demokratiska
uppdrag man som folkvald förväntas göra.
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Oppositionsrådet är avlönat av medborgarna, d v s väljarna, därför bör hens uppdrag följas åt
av en arbets- och befattningsbeskrivning.
Mot bakgrund av detta kräver därför Kommunlistan:
- Att en arbets- och befattningsbeskrivning av vad ett oppositionsråd förväntas göra
omedelbart tas fram.
- Att det i arbets- och befattningsbeskrivningen säkerställs att och hur samtliga partier i
opposition delges samma information.
- Att det skapas redovisningsrutiner där medborgarna, det vill säga väljarna kan känna sig
säkra att deras parti genom oppositionsrådet fått ta del av berättigad information för att
kunna utöva sitt demokratiska uppdrag till fullo.
Kommunkansliets yttrande
Kommunsekreterare Anders Kilström har yttrat sig över motionen och anför följande:
Kommunallagens fjärde kapitel handlar om de förtroendevalda. I andra paragrafen stadgas att
”Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd,
oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer”.
Det är inte ovanligt att det i kommuner finns en eller flera företrädare för oppositionen
(oppositionsråd). Det finns dock inget i kommunallagen som reglerar vad ett oppositionsråd,
eller för den delen kommunalråd, ska ha för arbetsuppgifter.
I samband med revideringen av kommunallagen från år 2018 har det tagits in en bestämmelse
att kommunstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen och vilka övriga uppgifter direktören ska ha. Något liknande finns alltså inte för
kommunal- eller oppositionsråd.
För att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i Avesta kommun utgår ett
partistöd baserat på det antal mandat som respektive parti har i fullmäktige. Det lokala
partistödet för Avesta består av ett grundstöd, som uppgår till 30 procent av prisbasbeloppet
per parti och år (för år 2018 13 650 kronor) och ett mandatstöd, som uppgår till 60 procent av
prisbasbeloppet per mandat och år (för år 2018 27 300 kronor per mandat).
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Utöver detta utgår ett arvode till gruppledarna för partierna. Gruppledararvodet utgår dock
inte till de partier som innehar kommunalrådsposten eller oppositionsrådsposten.
Gruppledararvodet är för närvarande 2 404 kronor per mandat och månad. Syftet med
arvodet är att ge möjlighet för samtliga partier att kunna utöva sitt demokratiska uppdrag.
Kommunsekreteraren har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL
känner inte till någon kommun som tagit fram arbets- och befattningsbeskrivning för
oppositionsråd. Det går inte heller att finna några sådana vid sökning på kommunernas
hemsidor.
Det finns större kommuner som har flera kommunalråd och där råden har olika
ansvarsområden. När det gäller oppositionsråd beskriver vissa kommuner bland annat att
denne ska ”ges möjlighet till tidig insyn i de frågor som styrelsen ska behandla”, att ”
oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen” eller ” oppositionsråd kallas de
förtroendevalda som på hel- eller deltid representerar de partier som inte ingår i den politiska
ledningen i kommunen”.
Motionsställaren skriver att ett oppositionsråd ska företräda ”inte bara sitt eget parti utan
samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd”. Motionen kräver att det omedelbart
ska tas fram en arbets- och befattningsbeskrivning där det säkerställs att samtliga partier i
opposition delges samma information. Eftersom det inte går att finna några arbets- och
befattningsbeskrivningar för rollen som oppositionsråd är det oklart hur det i praktiken
fungerar i landets kommuner.
Större kommuner har ofta flera oppositionsråd som representerar sitt eget parti. Därigenom
säkerställs insyn och goda arbetsmöjligheter för flera oppositionspartier. Mellanstora
kommuner har oftast ett oppositionsråd och små kommuner saknar den funktionen.
Rollen som oppositionsråd i Avesta kommun har inrättats genom politiska beslut i
kommunfullmäktige och arvodering sker utifrån bestämmelserna om ersättningar till
förtroendevalda. Ersättningen till oppositionsrådet, tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsen, är 75 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande. Huruvida
uppdraget ska förses med en arbets- och befattningsbeskrivning som säkerställer att samtliga
partier som inte ingår i den styrande majoriteten får insyn och information är en politisk fråga.
Om Avesta kommun tar det steget blir vi troligtvis först i landet.
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Om Avesta kommun beslutar att ta fram en arbets- och befattningsbeskrivning för
oppositionsrådet bör det i så fall övervägas om även en sådan ska tas fram för
kommunalrådet.
Med anledning av de stöd som redan finns till de politiska partierna i Avesta kommun och
avsaknad av vägledning från SKL föreslås att motionen ska avstyrkas.
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 12 mars 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 39.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 26 juli 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 108.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.

___
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Riktlinjer för Avesta kommun webb

Dnr KK 2018-000195 105
Riktlinjer för Avesta kommuns webb har skapats. I riktlinjerna ingår system,
webborganisation, kommunikatör/kommunkansliet, samhällsvägledare/kommunikatör Avesta
Servicecenter, webbråd och webbredaktörer.
Riktlinjerna beskriver Avesta kommuns organisation kring arbetet med en aktuell webb. Innehåll:
systemansvar, beskrivning av organisation, arbetssätt/ansvar och roller.
Ledord
Våra ledord för all kommunikation är: Tillgänglig, relevant, trovärdig kommunikation.
(Avesta kommuns Kommunikationspolicy 2018).
Systemansvar
System: Episerver
Systemägare Episerver: kommundirektör Anders Friberg
Systemförvaltare: kommunikatör Erica Hallgren
Systemadministratörer: Erica Hallgren, Linda Blixt och webbråden
Webborganisation / roller
Kommunikatör/kommunkansliet
Samhällsvägledare/kommunikatör
Webbråd
Webbredaktörer
Kommunikatör/kommunkansliet, ansvar
- Övergripande ansvar för webben har kommunikatör/kommunkansliet
- Systemförvaltare/systemadministratör
- Ekonomiska ansvaret
- Leda och följa upp arbetet med webb
- Ansvarig för uppföljning av Avesta kommuns webbs aktualitet
- Ansvarig utveckling av webb
- Planering/ genomförande av utbildning
- Sammankallande för kriskommunikatörer
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- Strukturera och leda arbetet gentemot bolag och samverkanskommuner
- Delat ledaransvar med samhällsvägledare/kommunikatör på Avesta Servicecenter för
Avesta kommuns webborganisation.
Samhällsvägledare/kommunikatör Avesta Servicecenter, ansvar
- Systemadministratör
- Ledaransvar för Avesta kommuns webborganisation (delat med
kommunikatör/kommunkansliet)
- Ansvarig för uppföljning av Avesta kommuns webbs aktualitet
- Vara bollplank/rådgivare för webborganisationens medarbetare
- Planering/genomförande av utbildning
- Ansvarig för uppföljning av ”Hjälpte den här informationen dig?”
- E-tjänst (funktion) på webben
- Utveckling av webb utifrån Servicecenters kontakter med invånare/besökare
- Full behörighet till webbens funktioner
Webbråd
Åtta webbråd har bildats, ett för varje huvudflik i menyn + Integration. Ett antal webbredaktörer
bildar ett webbråd. Webbrådens sammansättning och storlek varierar (ca 3–7 personer) beroende
på hur omfattande ämnesområdet är.
Chef utser webbråd. Arbetstid ska avsättas för webbrådens möten och speciellt för
sammankallande webbredaktör med speciella uppgifter.
Ämnesområde/huvudflik i Avesta kommuns webb meny
-

Barn och utbildning
Stöd och omsorg
Göra och uppleva
Bygga, bo och miljö
Trafik och infrastruktur
Arbete och näringsliv
Kommun och demokrati
Integration
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Webbråden, ansvar
- Webbråden har huvudansvaret för innehållet under respektive flik (2tim/vecka, arbetstid)
- Webbråden leder övriga webbredaktörer i arbetet med innehållet
- Webbråden har inte full behörighet till webbens funktioner men kan redigera det mesta på
webbplatsen
- Webbråden ska träffas löpande enligt uppgjord tidplan för året
- Webbråden ansvarar för att ett årshjul för sitt ämnesflikområde upprättas och hålls aktuellt
- Webbråden ansvarar för att flik-områdets information på webb hålls aktuellt
- En webbredaktör utses att vara sammankallande, leda rådets möten, vara ansvarig för att ta
vidare förslag till utvecklingsområden, förbättringar, bevakning av nyhetsområden,
arrangemang m.m. (3tim/vecka).
Webbredaktörer, ansvar
- Webbredaktörer utses av chef. Arbetstid ska avsättas för uppdraget. Tidsplanering och
klargörande av roll görs av chef och webbredaktör tillsammans. (2tim/vecka, arbetstid)
- Webbredaktörer utses i den omfattning som behövs för att hålla webbplatsen aktuell
- Webbredaktörerna leds av webbråden
- Webbredaktörerna har begränsningar i sin behörighet, bland annat kan de inte redigera
startsidorna för varje flik och de kan inte skapa nya sidor längst upp i menystrukturen.
Förslaget är att riktlinjer för webb Avesta kommun antas.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från utredare Britt-Marie Färje 3 maj 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti, § 109.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för webb Avesta kommun antas.
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Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
verksamhetsberättelse och bokslut för 2017

Dnr KK 2018-000160 049
Landstinget Dalarnas Hjälpmedelsnämnd Dalarna har 1 februari 2018 fastställt
verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna.
I landstingets sammanfattning av ärendet framgår bland annat följande:
”Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar landstinget ett gemensamt
ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris.
År 2017 har framför allt präglats av ombyggnationen och flytt av verksamhet till
Skomakargatan 22 samt resursdiskussioner framför allt kopplat till rekrytering. Effekten syns
både i det ekonomiska resultatet och i måluppfyllelsen, där verksamheten inte når fram till
hälften av de uppsatta målen.
Däremot syns framtiden ljus! Viljan till och förslag på förändringar finns, fler medarbetare är
på väg in och några introduceras. Innovationsprojektets arbete börjar ge frukt samtidigt som
efterfrågan på LD Hjälpmedels tjänster ökar.”
I verksamhetsberättelsen redovisas bland annat:
- verksamhet – viktiga mål och händelser, verksamhetsmål samt verksamhetsstatistik
- framtiden
- ekonomi
- personal
- intern styrning och kontroll
KPMG:s granskningsrapport bedömer att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
nämndens resultat och att bokslutet i allt väsentligt har upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
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Beredning
- Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna 1 februari 2018, § 7.
- Hjälpmedelsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut Hjälpmedel Dalarna 2016.
- KPMG:s granskning av Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut 2017, 9 april 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 110.
Vid kommunstyrelsens behandling anmäler Susanne Berger (S) jäv och deltar inte i beredning
och beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 godkänns.
- Avesta kommun tillstyrker att ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 37

2018-09-10

Kommunstyrelsen

§ 123

Månadsarvoden och ersättningar för
förtroendevalda inom de kommunala bolagen
från och med 2019-06-01

Dnr KK 2018-000169 024
Arvodesgruppen med representanter från fullmäktiges partier har överlämnat förslag till arvoden
till förtroendevalda inom de kommunala bolagen i Avesta kommuns organisation från och med
2019-06-01. Arvodena beräknas utifrån en andel i proportion till inkomstbasbeloppet för
innevarande år.
Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB
Arvodesgruppen föreslår att arvodet till den gemensamme ordföranden för de båda bolagens
styrelser ska bestämmas till 30 procent av inkomstbasbeloppet per månad och att arvodet till den
gemensamme vice ordföranden för de båda bolagens styrelser ska bestämmas till 10 procent av
inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodesgruppen föreslår vidare att arvodet till ledamöterna i bolagens styrelser ska bestämmas till
ett fast arvode innebärande 3 procent av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodet till ersättare i bolagens styrelser ska vidare bestämmas enligt Avesta kommuns
ersättningsmodell för sammanträdersättning.
Avesta Vatten och Avfall AB
Arvodesgruppen föreslår att arvodet till bolagets styrelseordförande ska bestämmas till
15 procent av inkomstbasbeloppet per månad och att arvodet till bolagets vice styrelseordförande
ska bestämmas till 5 procent av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodesgruppen föreslår även att arvodet till styrelsens ledamöter ska bestämmas till 1,5 procent
av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodet till ersättare i bolagets styrelse ska vidare bestämmas enligt Avesta kommuns
ersättningsmodell för sammanträdesersättning.
Beredning
- Protokoll från arvodesgruppens möte den 16 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 111.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslaget till månadsarvoden och ersättningar för förtroendevalda inom de kommunala
bolagen, daterat 2018-08-16, antas att gälla från och med 2019-06-01.
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Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen delges nedanstående protokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Dnr KK 2018-000198 002
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om godkännande av investeringsansökan om
500 tkr. för möbler till nya lokaler för IT-enheten
2. Dnr KK 2018-000225 002
Delegationsbeslut av ekonomer angående ränteswap och certifikat 2016-09-29 – 2016-12-14
3. Dnr KK 2018-000226 002
Delegationsbeslut av ekonomer angående ränteswap, certifikat, obligation, upplåning och
terminssäkring 2017-01-13 – 2017-12-05
4. Dnr KK 2018-000227 002
Delegationsbeslut av ekonomer angående räteswap och certifikat 2018-01-10 – 2018-08-09.
5. Dnr KK 2018-000052 002
Delegationsbeslut från kart § mät, V-Dala miljö & bygg, 20 februari – 24 augusti 2018
angående köpeavtal, servitutsavtal, odlingslott, fastighetsreglering, lägenhetsarrende,
skötselavtal, jordbruksarrende, nyttjanderättsavtal och jakträttsavtal.
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Delgivningar

Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
1. Kommunstyrelsens protokoll 4 juni 2018.
2. Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2018.
Övriga delgivningar finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommandesammantraden/kallelser/
3. Dnr KK 2018-000035 000
Anteckningar från koncernledningsgruppen 31 maj och 14 juni 2018.
4. Anteckningar från lokala BRÅ 18 maj 2018.
5. Dnr KK 2018-000096 059
Anteckningar från styrgruppsmöte upphandlingssamarbete 18 maj 2018.
6. Sammanträdesprotokoll från Gamla Byn AB den 12 juni 2018.
7. Sammanträdesprotokoll från Avesta Industristad AB 12 juni 2018.
8. Sammanträdesprotokoll från Avesta Vatten och Avfall AB 13 juni 2018.
9. Protokoll från ordinarie årsstämma med Visit Dalarna AB 25 april 2018.
10. Protokoll från konstituerande förbundsmöte med Dalarnas kommunförbund 30 maj 2018.
11. Protokoll från Utveckling i Dalarna Holding AB:s årsstämma 30 maj 2018.
12. Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas sammanträde 17 maj 2018.
13. Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 13 april 2018.
14. Protokoll fört vid föreningsstämma Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 1 juni 2018.
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15. Protokoll från konstituerande styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter
1 juni 2018.
16. Anteckningar från stadsmiljörådet 28 maj 2018.
17. Dnr KK 2018-000182 049
Marknadsföringsavtal mellan Avesta kommun och Karnevalsloppet genom Avesta OK
28 maj 2018.
18. Dnr KK 2017-000400 026
Skrivelse från Diskrimineringsombudsmannen 8 juni 2018 angående tillsyn av Avesta
kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
19. Dnr KK 2018-000441 005
Skrivelse från kommunsekreteraren angående Avesta kommun och GDPR – uppdaterad text
30 maj 2018.
20. Dnr KK 2018-000217 005
Samverkansavtal avseende projektet Fiberutbyggnad i Dalarna 2015–2018 (ERUF omgång 1.)
21. Dnr KK 2018-000218 005
Samverkansavtal avseende projektet Fiberutbyggnad i Dalarna 2016–2019 (ERUF omgång 2).
22. Dnr KK 2018-000179 106
Serviceavtal mellan Nedre Dalälvens Intresseförening och Avesta kommun omfattande tiden
2018-01-01 – 2019-12-31.
23. Dnr KK 2018-000152 014
Falu kommun: Beviljande av medel för tilläggstrafik på Dalabanan 2018.
24. Dnr KK 2018–000219
Skrivelse från IOGT-NTO 757 Venus Bergshyttan angående att ”Fasta kostnader för vår
allmänna samlingslokal ruinerar vår ekonomi”
25. Dnr KK 2018-000224 114
Ansökan om att förordna om ordningsvakter enligt 3 § lagen om ordningsvakter
26. Dnr KK 2017-000306 027
Avstämningsrapport för ESF-projektet ”Vilka är vi?”
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27. Dnr KK 2018-000228 047
Skrivelse till Tillväxtverket om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta
områden. Synpunkter och förslag från Avesta kommun
28. Sveriges Kommuner och Landsting: Ekonomirapporten, maj 2018.
29. Sveriges Kommuner och Landsting: Förbundsavgift år 2019.
30. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär:
2018:20 Feriejobb/sommarjobb 2018.
2018:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker.
2018:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019.
2018:23 Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
2018:24 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.
2018:25 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB
14) § 28 mom. 7, 9–12.
2018:26 Ny förvaltningslag.
2018:27 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021.
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