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Information

Analys av övertidssjukfrånvaro
HR-konsult Anna Engdahl och utredare Sara Norqvist informerar om utvecklingen av övertid
och sjukfrånvaro för Avesta kommun.
På uppdrag från personalchefen har en analys över utvecklingen av övertid och sjukfrånvaro
per resultatenhet genomförts. Syftet med uppdraget var att finna goda exempel och som
utgångsläge för planerad insats av personalenheten.
I Avesta kommun var sjukfrånvaron 2016 6,7 % och 2017 6,86 %. Omsorgsförvaltningen är
den kommunala förvaltning som har högt sjukfrånvarotal, 8,64 % 2017. Kommunkansliet har
lägst sjukfrånvarotal. Det finns många frågeställningar runt sjukfrånvaro som arbetsgivaren
kan ställa sig; Bland annat om man tittar på skillnader i sjukfrånvarosiffrorna när det gäller
kvinnor och män. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män i Avesta kommun. Det är
framförallt kvinnor som jobbar i yrken där kontakt med andra människor är stor t.ex. inom
barnomsorg och vård och omsorg samt LSS. De kan därför smittas av sjukdomar lättare än
personer som inte jobbar lika fysiskt nära andra människor i sitt yrke. Det kan vara olika
känsligt att gå till jobbet när man är lite krasslig inom olika yrken. Det ska vara en självklarhet
att stanna hemma vid sjukdom men det kanske inte är lika känsligt att gå till jobbet i yrken där
man inte i lika stor omfattning riskerar att smitta andra personer i ibland utsatta situationer.
Ett annat antagande kan vara att det är ”lättare” att vara sjukskriven på arbetsplatser där man
vet att det finns vikarier som kan utföra arbetsuppgifterna istället än om man finns på en
arbetsplats där arbetsuppgifterna finns kvar när man kommer tillbaka. Kulturen på en
arbetsplats kan också spela in när det gäller sjukfrånvaro, detsamma gäller för om man känner
meningsfullhet i arbetsuppgifterna och om arbetet uppleves som viktigt.
Medarbetarundersökningen LedMed 2018 visar att medarbetare inom Avesta kommun har
mycket hög känsla av att arbetet är viktigt. Om en arbetsgrupp drabbas av personer som är
långtidsfrånvarande av olika anledningar så kan det påverka övriga personer i gruppen. Ibland
på lite olika sätt beroende på vad frånvaron handlar om men oavsett orsaken så är det
ordinarie personal som inte finns på arbetsplatsen och dennes arbetsuppgifter måste lösas på
ett eller annat sätt. Det kanske inte är möjligt att ta in en och samma vikarie under hela
frånvaroperioden utan det blir fler olika vikarier vilket kommer medföra en större belastning
för ordinarie personal även om det är mycket kompetenta vikarier som kommer in. Det
kanske inte heller finns vikarier som kan täcka upp under perioden vilket medför en ökad
belastning på övrig personal.
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Information om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR
Teemu Sulin, ordförande, och Mats Jansson, förbundschef, för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund medverkar och berättar bland annat om följande:
- Arbetet med jämställdhet
- Anpassning av omklädningsrum
- Byggande av garage i Avesta
- Behoven av nyrekryteringar
- Investeringsläget, bland annat en miljöanpassad rökövningsanläggning i Avesta
- Det ekonomiska läget
Aktuella styrelsefrågor
Susanne Berger (S), omsorgsstyrelsens ordförande, informerar bland annat om PwC:s
genomförda organisationsöversyn av förvaltningen och de förslag som lämnas där. Flera
utredningar har startats med olika tidslängd vilka kommer att behandlas av omsorgsstyrelsen.
Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, informerar bland annat om den
organisationsöversyn av förvaltningen som KPMG har genomfört. Bland annat föreslås där
minskning av antalet förskolor/skolor, översyn av lokalkostnaderna, införandet av digitala
processer och uppföljning av satsningar inom kultur och fritid. Bildningsstyrelsen kommer att
behandla olika förslag framöver. Westberg informerar vidare om riktlinjer för placering av
barn i skolan, en ny elevrestaurang i Avestaparken och att kommunen blivit nominerad till
årets kulturkommun av fackförbundet Vision.
Blerta Krenzi, ordförande i V-Dala miljö & bygg informerar om ärenden från nämndens
senaste sammanträde samt att den nya förvaltningschefen Håkan Eck kommer att börja från
årsskiftet.
Laila Borger (S), ordförande i Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB, informerar om
ärenden från styrelsemöten. Bland annat önskar Arbetsförmedlingen flytta in i sina lokaler
tidigare än planerat. Hon berättar vidare att det idag är 32 anställda, vilket är en ökning.
Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande berättar bland annat om Östbergs flytt av sin
produktion från Enköping till Avesta, Stefan Sunds köp av Coop, Pontus Björklin FAB:s köp
av mark för iordningställande av bensinmack och vägrestaurang samt situationen med
Krylbostäder.
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Patrik Sundin, ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, informerar bland annat om
investeringsbudgeten med Krylbo Återvinningscentral som en stor del samt att nämnden vid
sitt nästa sammanträde ska lägga förslag på taxor.
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Ekonomisk delårsrapport 2018-08-31 för Teknisk
service

Dnr KK 2018-000247 043
Teknisk service har inkommit med delårsrapport 2018-08-31. Följande beskrivning görs:
Viktiga händelser och omvärldspåverkan
Skatteväxling har nu skett fr om årsskiftet med landstinget för kollektivtrafik och färdtjänst,
dock är kommunen fortfarande ansvarig för bl a resor enligt LSS (lag om särskilt stöd) och
SoL (socialtjänstlagen) samt särskoleresor. Vidare står vi för kostnaden för den här i Avesta
för resenärerna ”avgiftsfria” trafiken samt för skolkortskostnader för skolelever.
Den omvärldsfaktor som påverkat oss mest i övrigt är vädret, mycket snö och växlande
temperaturer har belastat väghållningen hårt.
Verksamhet
Utöver den löpande verksamheten skötsel av vägar/parker/grönytor samt städning i
koncernens lokaler har ett antal investeringsprojekt genomförts.
Inom infrastruktur har gång och cykelväg byggts på Mästerbovägen färdigställd i augusti 2018.
Renovering av Hästbroarna (GC) blev färdigt under juli månad.
Cirkulation i korsningen Bergslagsvägen – Kyrkogatan har färdigställts.
Området vid Avesta busstation pågår och beräknas blir färdigt 201812.
I övrigt kommer bullervall Nordanö att påbörjas i oktober/november.
Även inom park/grönyteverksamheten genomförs investeringsprojekt.
I Krylboprojektet är anläggningen av odlingslotter vid Ponsbachsvägen slutförd.
Flytten av torghandelsplatserna från Markustorget till Kopparstråket samt upprustning av
planteringsytor vid Kopparstråket är också klart.
Ombyggnad av Stadshusparken etapp 3/Markustorget pågår.
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Ekonomi
Aktuellt läge

Teknisk service redovisar ett underskott mot budget med 7,7 Mkr efter augusti månad.
Vintersäsongen har varit mycket tuff för teknisk service väghållning. Redan i mars var hela
årsbudgeten för vinterväghållning förbrukad. Hittills i år har snön kostat 11,5 Mkr, vilket är
6 Mkr högre än beräknat. Då återstår kostnader för kommande november-december.
Årsprognos

Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer vi i
nuläget att det inte är möjligt att klara budget i balans för teknisk service. Årets kostnader för
vinterväghållningen är redan den högsta på 2010-talet, prognosen för helåret är 13 Mkr.
Nya uppgifterna om kostnader för rivning av fastighet i Horndal visar på högre belopp än vad
som beräknades och avsattes under 2017, merkostnaden uppgår till ca 350 tkr.
Kostnaden för de samhällsbetalda resorna som kommunen fortfarande är kostnadsansvarig
för efter skatteväxlingen beräknas i nuläget att bli ca 1,5 Mkr högre än budgeterat.
Den prognostiserade underskottet kan täckas delvis med 0,6 Mkr på grund av vakanta tjänster
inom teknisk administration samt delvis enligt beslut i kommunstyrelsen mars med 0,5 Mkr
avsatta för Offentliga miljöer.
Ovanstående gör att årsprognosen nu efter augusti månad är ett underskott på 6,8 Mkr.
Om nedanstående förslag till åtgärd godkänns lämnar teknisk service i dagsläget en årsprognos
med ekonomi i balans.
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Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr
Investering:
(Utfallet anges för hela investeringsperioden)
Cirkulation Åsbo
Busshållplatser
Holmen/Salomonsån
Belysning
Trygg belysning
Ombyggnation Myrgatan
Cirkulation Skvallertorget
Ombyggnation busstationsplan
GC Hästbron västra/östra
Mästerbovägen
GC förbättrat vägunderhåll
Förbättrat vägunderhåll
Stadshusparken
Exploateringsområden
Karlfeldtsgården renovering
Balders Hage – äldreboende/förskola
Prästgatan
Grönytor
Broar
Visentparken
Forsprojektet
Krylboprojektet

Brutto
Ack utfall Budget*
4220
43
2198
1148
936
8109
5131
76
4618
5084
279
2126
2976
298
1642
0
0
1163
8
338
32
1389

4500
1000
1000
2000
1000
7700
4700
*
4200
5000
1000
7500
*
*
1000
*
*
1700
1000
1600
1000
2000

* Projektet har en totalbudget på 1 Mkr eller mer.

I nuläget beräknas investeringsvolymen uppgå till drygt 80 Mkr för helåret, varav den allra
största delen gäller nybyggnation av kombinerat äldreboende/förskola vid Balders Hage,
infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inkl.
Markustorget.
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Åtgärdsprogram, pågående och planerade
Åtgärder som föreslås i nuläget är:
- att kommunstyrelsen ”intecknar” de avskrivningsmedel som finns avsatt 2018 för teknisk
service inom Kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet för att täcka årets
beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning, samhällsbetalda resor och
rivning av fastighet.
Tekniska utskottet föreslår följande:
- Delårsrapport 2018-08-31 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen med följande förslag till åtgärder:
- Kommunstyrelsen godkänner att avskrivningsmedel som finns budgeterade för teknisk
service investeringar 2018 inom kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet
får användas för att täcka årets prognostiserade underskott för teknisk service
vinterväghållning och samhällsbetalda resor.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 83.18, Ekonomisk delårsrapport 2018-08-31 för Teknisk
service.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 35.
Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport 2018-08-31 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
- Kommunstyrelsen godkänner att avskrivningsmedel som finns budgeterade för teknisk
service investeringar 2018 inom kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet får
användas för att täcka årets prognostiserade underskott för teknisk service
vinterväghållning och samhällsbetalda resor.
___
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§ 128

Investeringsansökan exploatering

Dnr. KK 2018-000248 040
Teknisk service ansöker om investeringsbeslut för nedanstående objekt/projekt.
Förstudie Lerbäcksleden, projektering Källhagen, bostadsområde Skälsbo och område i
Horndal.
Investeringsobjekt

tkr

Exploatering av mark

5 000

Totalsumma investeringsansökan:

5 000

Ovanstående investeringar ryms inom den av KF beslutade totalvolymen för investeringar för
2018. Finansiering av driftkostnader för investeringarna sker inom Kommunstyrelsens ram.
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att investeringsansökningarna tillstyrks enligt
ovanstående förslag.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 92.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 36.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tillstyrker investeringsansökningarna enligt förslag.
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Remissyttrande – Joel Lundgrens
medborgarförslag om att rusta upp Kyrkbron i
gammaldags stil

Dnr. KK 2017-000393 912
Medborgarförslaget
Joel Lundgren anför följande i sitt medborgarförslag:
Enkelriktad körbana för bilarna samt att man breddar gång- och cykelbana
Teknisk service yttrande
Bron är en viktig del i den totala infrastrukturen i Avesta kommun. Bron har idag en ÅDT
(Årsdygnstrafik) på 7 777 fordon/dygn.
Bron är i behov av upprustning och teknisk service har för avsikt att påbörja utredningsarbetet
med utformningsförslag, kostnadsberäkning och projektering av bron under 2019 för att
erhålla underlag till Mål & Budget 2020- 2022.
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avstyrks.
Beredning
- Joel Lundgrens medborgarförslag 8 november 2017.
- Kommunfullmäktige 27 november 2017 § 178.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2018 § 2.
- Teknisk service skrivelse nr 90.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 37.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avstyrks.
___
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Remissyttrande – Jan-Erik Granbergs
medborgarförslag om belysning mellan bron
över Svartån från Ågatan till Rönningsvägen vid
gamla Karlbo IP

Dnr. KK 2018-000045 912
Medborgarförslaget
Jan-Erik Granberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Lämnar ett medborgarförslag angående belysning på cykel/gångbana mellan bron över
Svartån från Ågatan till Rönningsvägen vid gamla Karlbo IP.
Det står en lyktstolpe vid slutet av bron och nästa vid Rönningsvägen, däremellan är det helt
svart. Många som medborgarförslagsställaren har pratat med tycker det är obehagligt att gå där
i mörkret och dessutom en fara på vintern när det är halt då man inte kan se något.
Han vet att kommunen satsar en del på säkerhet för cykel/gångvägar, så ett par lyktstolpar
skulle absolut öka säkerheten och tryggheten för många som går där.
Teknisk service yttrande
Teknisk service anser att förslaget om belysning på cykelbanan mellan bron över Svartån från
Ågatan till Rönningsvägen vid gamla Karlbo IP, ligger helt i linje med Avesta kommuns
belysningspolicy, där cykelvägar är prioriterade i belysningsarbetet.
Teknisk service föreslår därför att medborgarförslaget tillstyrks och att belysning på
cykelbanan mellan bron över Svartån från Ågatan till Rönningsvägen vid gamla Karlbo IP,
läggs in i teknisk service belysningsplan för 2019-2021.
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Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 28 september 2017.
- Kommunfullmäktige 23 oktober 2017 § 154.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 167.
- Teknisk service skrivelse nr 77.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 38.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget tillstyrks.
- Belysning på cykelbanan mellan bron över Svartån från Ågatan till Rönningsvägen vid
gamla Karlbo IP, läggs in i Teknisk service belysningsplan för 2019-2021.
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Remissyttrande – Mats Broströms
medborgarförslag om latriner och bänkar vid
gång- och cykelväg från Myggbo till stallet
Lerbäcken

Dnr. KK 2017-000320 912
Medborgarförslaget
Mats Broström har lämnat in ett medborgarförslag och anför där att han tillhör ett gäng
hundägare och fågelskådare som gärna vill ha latriner och bänkar utplacerade vid gång- och
cykelvägen från Myggbo till stallet Lerbäcken. Detta eftersom det finns mycket vilt och fåglar
och att det så småningom kommer att finnas en informationstavla om fåglar vid matningen.
Teknisk service yttrande
Området där gång- och cykelvägen nämns i medborgarförslaget, är inte inom kommunal
mark. Utsättning av parkbänkar, soptunnor och hundlatriner på annans mark bör undvikas.
Gång- och cykelvägen ligger utanför ordinarie skötselområde inom Parker och Grönytor.
Teknisk service föreslår att medborgarförslaget avstyrks.
Beredning
- Mats Broströms medborgarförslag 12 februari 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 35.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018 § 51.
- Teknisk service skrivelse nr 66.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 39.
Mats Broström och Kjell Gustavsson medverkar och redogör för förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
___
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§ 132

Program för Tjärnsjön

Dnr. KK 2018-000229 214
Ärendebeskrivning
Syftet med den planläggning som inleds med detta planprogram, är att utreda området för
anpassad exploatering med ny bostadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanens intentioner.
Samråd
Förslaget till program har varit utsänt på samrådsremiss under tiden 4 april t.o.m. 18 maj 2018.
Under samrådet har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Vattenfall, Trafikverket, Avesta VA,
Teknisk service, Lantmäteriet, Avesta Centerpartiet, LRF Kommungrupp, Skanova AB och ett
flertal fastighetsägare inom programområdet och i närområdet. Synpunkter som framförts berör
bl.a. dagvatten, fornlämning i området, strandskydd och LIS-område, luftledning, påverkan på
åkermark, teleanläggningar, vägnätet, tillfartsvägar och trafiksäkerhet, skyddsvärda arter och
livsmiljöer samt närhet till befintlig djurhållning.
De fastighetsägare i närområdet som yttrat sig under samrådet, är alla negativa till förlaget att
tillskapa bostäder på platsen.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 14 augusti 2018.
- Programförslaget, upprättat 2018-03-28 och samrådsredogörelse, daterad 2018-08-14.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 1 oktober 2018, § 63.
Plan- och näringslivsutskottet föreslår att påbörjat planarbete för området prioriteras ner till
förmån för andra planer.
Kommunstyrelsens beslut
- Påbörjat planarbete för området prioriteras ner till förmån för andra planer.

___
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§ 133

Digitalisering av Avesta kommunkoncerns
nämndprocesser

Dnr. KK 2018-000236 005
Bakgrund
Kommunsekreterare Anders Kilström har lämnat in en skrivelse om digitalisering av Avesta
kommunkoncerns nämndprocesser med följande lydelse:
I flera sammanhang har både betydelsen och möjligheterna till att förbättra Avesta kommuns
servicenivå lyfts som en framgångsfaktor för kommunen. Digitalisering av kommunen sker
kontinuerligt och är ett måste för att följa samhällsutvecklingen, lokalt, nationellt och globalt.
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett tydliga direktiv om att
Sverige måste digitalisera den offentliga sektorn. Bland annat genom skriften Digitalt först,
vilket är regeringens avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans
med SKL. Digitaliseringen av Avesta kommun ger större tillgänglighet för invånarna, ökad
servicegrad samt effektivisering av kommunens olika interna processer.
Mål
När den digitala nämndprocessen är helt implementerad har Avesta kommun en transparent
och demokratisk nämndprocess, vilken är så lättillgänglig som möjligt. Förtroendevalda,
tjänstemän och invånare känner igen kommunens nämndprocess och den skiljer sig inte mer
än nödvändigt mellan kommunstyrelsen, nämnder, kommunalförbund och bolag.
Förtroendevalda har tillgång till handlingar, kallelser och protokoll på ett enkelt sätt genom
digitala hjälpmedel, oberoende tid och rum. Justering av protokoll kan ske av samtliga
förtroendevalda, oberoende fysisk plats.
Invånarna i Avesta kommun navigerar med enkelhet på kommunens hemsida för att få
tillgång till handlingar, kallelser och protokoll samt anslag och delgivningar. Avesta kommuns
servicecenter är behjälpliga kommunens invånare att hitta på hemsidan, vid behov.
Tack vare en gemensam digital nämndprocess i kommunkoncernen ska sekreterare och
registratorer kunna vikariera för varandra och nämndprocessen blir därmed mindre sårbar.
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Vägen till en digital nämndadministration
Under 2016-2017 har ett stort arbete genomförts med processkartläggningar av samtliga
nämndprocesser i Avestas kommunkoncern, vilket eliminerat ineffektiva processer och
dubbelarbete. Sekreterare och registratorer har utbildats i verksamhetssystemet Ciceron
Dokument och Ärende och studiebesök har genomförts.
Sekreterare och registratorer i respektive nämnd/styrelse implementerar nu den digitala
nämndhanteringen och känner sig säkra i processen under 2018. Sekreterare och registratorer
har stöd från sina kollegor inom kommunkoncernens olika styrelser, nämnder och direktion.
Handläggare ska under hösten 2018 utbildas i ärendehanteringssystemet för att kunna
registrera handlingar och tjänsteskrivelser samt ta emot ärenden via systemet.
Den digitala nämndprocessen genomförs med hjälp av ärendehanteringssystemet Ciceron
Dokument och Ärende. Ärendehanteringssystemet tillåter en helt digital process, från
registrering av handling till justerat protokoll och protokollsutdrag. Under 2018 tas papper
bort fram till arkivering1 och processen är helt digital, senast april 2019. Digital justering av
protokoll införs succesivt och ska fungera för samtliga i april 2019. När e-arkiv är på plats
försvinner papper helt från kommunkoncernens nämndprocess.
Distributionen av handlingar, kallelser och protokoll till förtroendevalda sker genom Cicerons
politiker-applikation, Assistenten. Applikationen kan laddas ner till läsplattor, datorer och
telefoner.
Utbildning i den digitala nämndprocessen för förtroendevalda kommer att genomföras tidigt
under år 2019.
I skrivelsen föreslås följande:
- Från och med april 2019 lämnas inga handlingar ut på papper till förtroendevalda i Avesta
kommuns fullmäktige, styrelser, nämnder, bolag och kommunalförbund. Samtliga
handlingar till samtliga förtroendevalda distribueras digitalt via Avesta kommuns politikerapplikation, Assistenten. För omsorgsstyrelsen och dess två utskott gäller detta när en digital
lösning finns för hantering av handlingar som hör till enskildas personakter.

1

Fram till att e-arkiv är på plats, då tas även papper bort vid arkivering.
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- Förtroendevalda ledamöter och ersättare i Avesta kommuns fullmäktige, styrelser,
nämnder, bolag och kommunalförbund erhåller ett bidrag om 800 kronor/år för att
tillhandahålla egen digital utrustning för att kunna ta emot elektroniska handlingar via
applikationen Assistenten. Endast ett bidrag per år och förtroendevald kan erhållas,
oberoende antal förtroendeuppdrag. Beloppet räknas upp efter aktuellt prisbasbelopp.
- Styrdokument för Avesta kommunkoncerns ärendeprocess revideras och anpassas till den
digitala processen.
- Samtliga förtroendevalda politiker där fullmäktige, styrelsen, nämnden, bolaget,
kommunalförbundet har sitt säte i Avesta kommun, ska ha ett e-postkonto från Avesta
kommun dit alla aviseringar skickas. Det är sedan fritt att vidarebefordra mail till annat epostkonto.
- Samtliga förtroendevalda politiker där fullmäktige, styrelsen, nämnden, bolaget,
kommunalförbundet har sitt säte i Avesta kommun, ansvarar för att själva inneha en
fungerande e-legitimation för att kunna justera protokoll, från och med 2019-04-01.
- Erforderliga ägardirektiv formuleras så att hela Avesta kommunkoncern omfattas av den
digitala nämndprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
kommunsekreterarens förslag.
Arbetsutskottet beslutade vidare att uppdra till kommunkansliet att lämna en analys till
kommunstyrelsen gällande den ekonomiska skillnaden mellan att lämna bidrag till
förtroendevalda jämfört med att låna ut datorer eller läsplattor.
Kommunsekreteraren har inkommit med en skrivelse med förslag till förändring av den andra
beslutssatsen. Den föreslås kompletteras med skrivningen ”Respektive nämnd, styrelse, bolag
eller kommunalförbund kan dock besluta om inköp av datorer eller läsplattor till ledamöterna i
sitt presidium”.
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Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 30 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2018, § 115.
- Skrivelse från kommunsekreteraren 15 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
- Från och med april 2019 lämnas inga handlingar ut på papper till förtroendevalda i Avesta
kommuns fullmäktige, styrelser, nämnder, bolag och kommunalförbund. Samtliga
handlingar till samtliga förtroendevalda distribueras digitalt via Avesta kommuns politikerapplikation, Assistenten. För omsorgsstyrelsen och dess två utskott gäller detta när en digital
lösning finns för hantering av handlingar som hör till enskildas personakter.
- Förtroendevalda ledamöter och ersättare i Avesta kommuns fullmäktige, styrelser,
nämnder, bolag och kommunalförbund erhåller ett bidrag om 800 kronor/år för att
tillhandahålla egen digital utrustning för att kunna ta emot elektroniska handlingar via
applikationen Assistenten. Endast ett bidrag per år och förtroendevald kan erhållas,
oberoende antal förtroendeuppdrag. Beloppet räknas upp efter aktuellt prisbasbelopp.
Respektive nämnd, styrelse, bolag eller kommunalförbund kan dock besluta om inköp av
datorer eller läsplattor till ledamöterna i sitt presidium”.
- Styrdokument för Avesta kommunkoncerns ärendeprocess revideras och anpassas till den
digitala processen.
- Samtliga förtroendevalda politiker där fullmäktige, styrelsen, nämnden, bolaget,
kommunalförbundet har sitt säte i Avesta kommun, ska ha ett e-postkonto från Avesta
kommun dit alla aviseringar skickas. Det är sedan fritt att vidarebefordra mail till annat epostkonto.
- Samtliga förtroendevalda politiker där fullmäktige, styrelsen, nämnden, bolaget,
kommunalförbundet har sitt säte i Avesta kommun, ansvarar för att själva inneha en
fungerande e-legitimation för att kunna justera protokoll, från och med 2019-04-01.
- Erforderliga ägardirektiv formuleras så att hela Avesta kommunkoncern omfattas av den
digitala nämndprocessen.
___
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§ 134

Val av ledamöter i lokal avfallsgrupp

Dnr. KK 2018-000389 560
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, paragraf 100, att anta plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
Samtidigt beslutades att uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som ska
ha till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 2018–2022.
Enligt Erik Nordén, VD på Avesta Vatten och Avfall AB, ska gruppen bestå av tjänstemän.
Nordén föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avfallsplanegruppen ska ha representanter
från förvaltningar och bolag samt att koncernledningsgruppen utser dessa.
Det är då en fördel om det är samma personer som deltog i arbetet med att ta fram
avfallsplanen. I arbetsgruppen deltog två personer från Avesta Vatten och Avfall AB, en från
Gamla Byn AB, en från V-Dala miljö & bygg samt en från bildningsförvaltningen.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att koncernledningsgruppen uppdras att tillsätta
ledamöter i den lokala avfallsgruppen under planperioden 2018-2022.
Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 30 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2018, § 116.
Kommunstyrelsens beslut
- Koncernledningsgruppen uppdras att tillsätta ledamöter i den lokala avfallsgruppen under
planperioden 2018-2022.
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§ 135

Förslag till avgifter för gata, offentlig plats,
torghandel m.m. från och med 2019-01-01

Dnr. KK 2018-000249 041
Teknisk service föreslår avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m. fr o m 2019-01-01.
FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG
PLATS TORGHANDEL MM
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inte annat anges
Om tillhandahållande i första hand avser markupplåtelse
uttages ingen mervärdesskatt

TORGHANDEL AVGIFT
antal platser 8 st ca 3x4m med el 220v/10 amp/16 amp
samt yta utan el (ej moms)
Kalenderår
Säsong
Månad
Dygn
PARKERINGSPLATSAVGIFT
Parkeringsplats
Parkeringsplats med eluttag/timme
Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december

Senaste
ändring

Fastställt
2018

Förslag
2019

2013
2013
2013
2013

8 400 kr
4 800 kr
1 200 kr
250 kr

8 400 kr
4 800 kr
1 200 kr
250 kr

2013

5 kr

- kr
5 kr

FELPARKERINGSAVGIFT
(LTF), överträdelse av lokal trafikföreskrifter
(Gen), överträdelse av Generella Trafikregler
OMSORGSRESOR AVGIFT
Omsorgsresor enligt LSS avgift enkel resa
Omsorgsresor enligt SoL avgift enkel resa

Kommentar

300 kr
500 kr

2009
2009

20 kr
20 kr

20 kr max 400 kr/månad
20 kr max 800 kr/månad

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avgifter för 2019 fastställs enligt bilagda förslag.
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Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 84.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 40.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m. för 2019 fastställs enligt framlagt förslag.

___
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Förslag till investeringsplan för 2019-2021 för
teknisk services verksamheter

Dnr. KK 2018-000250 040
Teknisk service har överlämnat förslag till investeringsplan för sina verksamheter för perioden
2019 – 2021.
Förslag Investeringsbudget
INVESTERINGSPLAN
Väg
Trygg belysning
Inventarier
Fastigheter
Parker
Exploatering
Fordon/större maskiner
Övriga projekt
Summa

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

175 400

90 850

88 350

27 400
1 000
3 600
121 750
3 000
15 000
900
2 750

72 000
1 000
3 600
1 500
3 000
5 000
2 000
2 750

72 000
1 000
3 600
1 500
3 000
5 000
0
2 250

Förslag ökad driftbudget för avskrivningar/räntor pga. investeringar:
2019:
2 500 000 kr
2020:
1 700 000 kr
2021:
3 700 000 kr
Förslag ökad driftbudget skötsel parker pga. investeringar:
2019:
450 000 kr
2020:
150 000 kr
2021:
150 000 kr
Tekniska utskottet tillstyrker investeringsvolymen och överlämnar investeringsplanen inkl.
begäran om tillskott av medel för driftkostnader till Mål och budget för behandling.
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Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 85.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 41.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Investeringsvolymen tillstyrks och investeringsplanen inkl. begäran om tillskott av medel
för driftkostnader överlämnas till Mål och budget för behandling.
___
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Remissyttrande – Malin Sundmarks
medborgarförslag och Gunilla Berglunds (C)
motion om trafiksituationen i Krylbo

Dnr. KK 2018-000024 913
Motionen/medborgarförslaget
Malin Sundmark och Gunilla Berglund (C) anför följande i sitt medborgarförslag/motion:
Utanför Konsum-butiken i Krylbo är det parkering för kunder på Smidesgatan, inklusive en
handikapparkering. Tidigare fanns en busshållplats mittemot på Smidesgatan. Detta är på
sträckan mellan korsningarna Tunnbindargatan/ Smidesgatan och Järnvägsgatan/
Smidesgatan.
De som ska handla i butiken parkerar på båda sidorna av Smidesgatan och man respekterar
inte att det är handikapparkering. Bilar och buss kan nästan inte mötas eller komma emellan
bilarna på bägge sidorna.
- Parkering kanske ska tas bort helt från Smidesgatan?
- Handikapparkeringen bör märkas ut tydligare.
Busshållplatsen har flyttats till Järnvägsgatan direkt efter korsningen Smidesgatan/
Järnvägsgatan och övergångsstället där. Strax innan parkeringsfickan för de som ska till
bankomaten. Det är kaos i hela området med bussar och bilar som ska parkera och köra in
och ut i korsningen. Järnvägsgatan trafikeras dessutom av ett mycket stort antal timmerbilar
och andra tunga fordon varje dag. Trafiksituationen är inte optimal ur vare sig
säkerhetsaspekten eller trafikflödet.
Utifrån ovanstående problembeskrivning yrkas:
- att Avesta kommun snarast åtgärdar det beskrivna området för att öka säkerhet och
trafikens framkomlighet.
Teknisk service yttrande
Järnvägsgatan är som förslagsställarna skriver en hårt trafikerad gata genom Krylbo.
Järnvägsgatan har en årsdygnstrafik på 4528 fordon. Trafiken kan upplevas som väldigt
intensiv under vissa delar av dygnet.
I Krylboprogrammet ingår åtgärder för Smidesgatan, Smidesparken och korsningen
Järnvägsgatan/Smidesgatan.
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En utredning pågår där man ser över Järnvägsgatans utformning och hållplatslägen. 2017
genomförde Dalatrafik en översyn och förändringar av linjesträckning inom Krylbo tätort
med anledning av att vägportarna vid väg 692.01 (vägport under järnväg) ej längre kunde
trafikeras.
Teknisk service lägger fram förslag till Kommunstyrelsens tekniska utskott om att få påbörja
förstudie Lerbäcksleden.
Parkeringsplatser och parkeringsplats för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på
Smidesgatan utanför Coop har givits hög prioritet i teknisk service löpande underhållsarbete
med gator inom Avesta kommun, vilket innebär att parkeringarna åtgärdas under hösten 2018.
Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker medborgarförslaget/motionen i delen
tydliggörande av parkeringsplats för rörelsehindrad med parkeringstillstånd.
Medborgarförslaget/motionen föreslås i övrigt besvarad med teknisk service yttrande.
Beredning
- Malin Sundmarks medborgarförslag och Gunilla Berglunds (C) motion om
trafiksituationen i Krylbo 2 februari 2018.
- Kommunfullmäktige 5 februari 2018 § 23.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2018 § 31.
- Teknisk service skrivelse nr 89.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 42.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget/motionen tillstyrks i delen tydliggörande av parkeringsplats för
rörelsehindrad.
- Medborgarförslaget/motionen är i övrigt besvarad med teknisk service yttrande.

___
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Remissyttrande – Heléne Thunbergs
medborgarförslag om ställplats för husbilar i
centrala Avesta

Dnr. KK 2017-000243 912
Medborgarförslaget
Heléne Thunberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Husbilsturismen ökar. Under de senaste 5 åren har husbilsåkandet i Sverige ökat med 46 %.
Man ser också att det inte längre är övervägande äldre och pensionärer som åker husbil utan
allt fler barnfamiljer väljer husbil framför husvagn.
Städer med centralt placerade ställplatser har mycket att vinna. En familj som tillbringar en
weekend i staden, går på restaurang, besöker intressanta utflyktsmål och shoppar.
Centrala Avesta har många lockande attraktioner, Visenterna, Sport/Skateparken, Gamla Byn
med intilliggande bad, Metropoolen, Myntmuséet, Avesta Art, Älvpromenaden,
Karlfeldtsgården och Erik Larsgården. Inte att förglömma är alla fina områden utanför de
centrala delarna av Avesta kommun såsom Tyttbo, hembygdsgårdarna i By och Folkärna,
kanotleden i By, Utsundsbadet och Lillsjön.
Avgörande för att husbilsåkande turister vill "lägga till" på ställplatsen, är att den är centralt
placerad, att det finns tillgång till faciliteter, d v s el och hygienutrymmen så som dusch och
toalett. Bonus är latrin, men det är inte avgörande.
Förslag på lämplig plats att anlägga ställplats i centrala Avesta kan vara: Avestavallen, där finns
närhet till anläggning med faciliteter (badhuset, Avestavallen) och byggström kan dras fram.
Bruksklubben, av samma skäl.
I flera kommuner, sköter idrottsföreningar ställplatserna. I vissa städer är det båtklubben, eller
hamnfogden. Det finns även privata aktörer. Ibland sköts betalning via swish och man får en
kod till faciliteter, ström och eventuellt bom.
Avesta saknar en bra ställplats, en grusplan i Krylbo är inte ett tillräckligt alternativ. Flera
husbilsåkare åker inte ens av riksvägarna 68 och 70 då ställplats saknas eller är som här, är
undermålig och placerad för långt ifrån centrum. Dessutom är GPS koordinaterna felaktiga så
att de som söker ställplatsen i Krylbo hamnar på fel sida om älven.
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De flesta husbilsåkarna är inte campare på samma sätt som husvagnsturisterna, därför blir inte
en ställplats konkurrerande till en eventuell campingplats.
Heléne Thunbergs förslag:
- En ställplats för husbilar anläggs i centrala Avesta.
Teknisk service yttrande:
I samband med besvarandet av Roland Hanssons medborgarförslag om centrumnära
ställplatser i Avesta centrum beslutade Tekniska utskottet 2014-04-23 (Dnr KK13/0292 912)
uppdra åt Teknisk service om fortsatt utredning om lämpliga ställplatser samt
kostnadsberäkna en ställplats som underlag till mål & budget 2015-2017. Det har inkommit
ytterligare ett medborgarförslag om ställplats i Avesta från Sven Wåhlin, 2015-05-19, som
besvarats med kostnadsberäkning men där utredning om lämplig plats har vidareremitterats till
V-Dala Miljö & Bygg.
Teknisk service har beräknat att kostnaden för att anlägga en ställplats med vattenpåfyllning,
latrintömning och elstolpar samt en betalstation beräknas uppgå till 300 000 kr - 400 000 kr,
beroende på om marken behöver beredas eller ej. Därefter tillkommer drift- och
underhållskostnader som innebär bl.a. skyltning, sophantering, gräsklippning, snöskottning,
administration etc.
Medborgarförslagsställarens förslag om plats vid Avestavallen anses som lämplig med tanke på
det centrumnära läget, närheten till Metropoolen och närhet till gång och cykelvägar. Att
anlägga ställplatser vid Avestavallen stöds även i detaljplanen.
Föreslagen plats vid Bruksklubben är inte möjlig då Avesta kommun inte äger marken.
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att medborgarförslaget tillstyrks genom att
anlägga ställplatser för husbil i närhet till Metropoolen, finansieringen hänskjuts till Mål och
Budget 2019-2021.
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Beredning
- Heléne Thunbergs medborgarförslag 13 juni 2017.
- Kommunfullmäktige 19 juni § 115.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2017 § 111.
- Teknisk service skrivelse nr 81.18.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 1 oktober 2018, § 32.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget tillstyrks i förslaget om att anlägga ställplatser för husbil i närhet till
Metropoolen, finansieringen hänskjuts till Mål och Budget 2019-2021.
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Delårsbokslut augusti 2018

Dnr. KK 2018-000260 042
Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut 2018-08-31 inklusive årsprognos för Avesta
kommun, dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten
och Avfall AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Delårsbokslutet innefattar följande delar:
- Vision
- Förvaltningsberättelse och
- Verksamhetsberättelse
Vision
Av visionen framgår följande:
Avesta är 2030 en inflyttningsort i en dynamisk tillväxtregion, människor väljer att leva sina liv i
och flytta till Avesta för att här finns bra skolor och äldreomsorg, en levande landsbygd, bra
infrastruktur, handel, stort kulturutbud och en bra regional arbetsmarknad. Satsningar på
entreprenörskap för kvinnor och män har lett till att nya företag skapats och befintliga företag
getts möjlighet att växa.
Avesta är en möjligheternas kommun som kan erbjuda många alternativ till boende, arbete,
studier, fritid och rekreation. Med de kraftkällor som ett rikt näringsliv, en levande landsbygd,
spännande evenemang, intressanta utbildningar, ett kulturliv som lyfter, naturens närhet och
tjusning och många människors initiativrikedom utgör, är förutsättningarna inför framtiden goda.
Våra ungdomar har möjlighet att och vill, leva, arbeta och bilda familj i Avesta. För detta behövs
en ungdomssatsning med fortsatt hög kvalitet i våra skolor, möjligheter till högre studier, rika
fritidsmöjligheter och förebyggande vålds- och drogarbete.
Avesta Kommuns invånare upplever bygden som säker och trygg. Satsningar har gjorts på
utemiljön, för att göra den tillgänglig och inbjudande. I skapandet av attraktiva utemiljöer har
kultur och konst varit en viktig del.
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Hållbar utveckling både globalt och lokalt är en ödesfråga för alla människor. I Avesta har vi
bidragit genom att lokalt investera oss ur det fossila energibehovet med hjälp av bland annat ny
teknik, att vara sparsamma med de resurser som vi har att tillgå och genom att bättre ta tillvara på
och återvinna olika material. Globalt har vi fortsatt vara en föregångskommun som Fairtrade
City.
Bostaden är en social rättighet för var och en och kommunen har via sitt bostadsbolag tagit sitt
ansvar för att bostadsförsörjningen är tryggad, men även privata intressenter ser Avesta som en
attraktiv bostadskommun och vill vara med i bostadsbyggandet. I Avesta och dess landsbygd
finns en variation av bra boendeformer. I bostadsområdena blandas hyresrätter med eget ägande i
form av bostadsrätter eller egna hem.
Ett väl fungerande utbildningssystem är grundläggande för barn och ungdomars start i livet.
Perspektivet har varit att satsa på det livslånga lärandet. Från förskolan via grundskolan och
vidare till gymnasiet och högre studier är utbildningskedjan stark. Ett brett utbud med hög
kvalitet på utbildningen erbjuds.
I Avesta finns en framtidstro, en stark känsla av delaktighet och VI-känsla, tillsammans gjorde vi
det möjligt.
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller följande rubriker:
- Samhällsekonomisk utveckling
- Regional utveckling och samverkan
- Befolkning
- Boende, näringsliv och arbetsmarknad
- God ekonomisk hushållning
- Sammanställd redovisning
- Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2018
- Finansiell analys
- Räkenskaper
- Redovisningsprinciper och
- Personalredovisning
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen innehåller följande rubriker:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Omsorgsstyrelsen
- Bildningsstyrelsen
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
- Gamla Byn AB
- Avesta Industristad AB
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
- Avesta Vatten och avfall AB och
- Redovisningsmodell
Beredning
- Delårsrapport 2018-08-31, inlämnad av ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2018, § 118.
Ekonomichef Siw Karlsson föredrar delårsbokslutet för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2018-08-31 inklusive årsprognos för Avesta kommun godkänns.
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Verkställighetsbevakning 2016 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med
dess utskott samt redovisning av restuppdrag
för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
och dess utskott för 2015 och tidigare

Dnr. KK 2018-000241 101
Kommunsekreteraren redovisar verkställighetsbevakning för perioden 2016 i sin helhet och en
sammanställning av de uppdrag som inte verkställts enligt beslut som fattats 2016 i
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Redovisas även läget för de uppdrag som getts
tidigare, till och med 2015, i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.
Följande beslut ingår inte i verkställighetsbevakningen:
- Tidplaner och kungörelser
- Reglemente, samverkansavtal, delegationsordningar, arbetsordningar, verksamhetsplaner,
förbundsordningar, policys, stadgar, riktlinjer, program och taxor,
- Attesträtt, teckningsrätt och delegationsordningar
- Yttrande över regionala och centrala ärenden
- Mål och budget, ekonomisk uppföljning och limitnivåer.
- Remittering av motioner och medborgarförslag
- Redovisning av obesvarade motioner och verkställighetsbevakning (hanteras två gånger
per år i egen uppföljning)
- Besvarade och avstyrkta motioner och medborgarförslag
- Valärenden, nomineringar, arvoden och partistöd.
- Redovisning av delegationsbeslut
- Övriga ärenden som inte kräver speciell handläggning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta för respektive ärende/beslut som
inte verkställts vilka åtgärder som ska vidtas som exempelvis fortsatt uppdrag eller avskrivning av
ärendet.
Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 11 september 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2018, § 119.
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Kommunstyrelsens beslut
- Följande ärenden som beslutats av kommunstyrelsen fram till och med 2015 ska
verkställas:
Organ/datum
KS 110607
KS 120402
KSPNU 120424
KS 120508
KS 120910
KS 20121008
KS 20130121
KS 20130121

KS 20130603
KS 20131202
KS 20140407
KS 20140512
KS 20141110
KS 20141110
KS 20150119

KSPNU 20150615

JUSTERARES SIGN

Ärende/diarienummer
Uppsjödeponin (KK 2011/0167 437)
Säker skolväg (KK 2011/0370 007)
Bostadsbyggnation på del av Älvbro 1:53 (KK 2012/0103 217)
Svar - kommunrevisionens rapport – Samordnad granskning av
skadegörelse och klotter i kommunkoncernen (KK 2012/0371 007)
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen mm
(KK 2012/0186 004)
Teknisk service ansökan om investeringsbudget för Stadshusparken
(KK 2012/0219 049)
Heléne Thunbergs medborgarförslag om cykelväg från Lund till
Veddarsbo (KK 2012/0158 912)
Peter Anderssons m.fl. medborgarförslag om gång- och cykelväg
från nya bron i Veddarsbo till infarten vid Sjöviks folkhögskola
(KK 2012/0159 912)
Teknisk service ansökan om investeringsbudget för Brogårdsbron,
etapp 1, projekteringskostnader (KK 2013/0289 024)
Riktlinjer för lokal lönebildning (KK 2013/0289 024)
Hovnäs färja (KK 2014/0040 533)
Roland Hanssons medborgarförslag om ett centrumnära
ställplatsområde för husbilar i Avesta (KK 2013/0292 912)
Juha Ristolas medborgarförslag om cykelbana från kyrkan till
Kvarnvägen efter Rv 68 i Horndal (KK 2014/0133 912)
Järnvägsbron i Krylbo (KK 2014/0277 311)
Måns Lindholms medborgarförslag om att förbjuda
privatpersoner att använda fyrverkerier och pyroteknik
(KK 2014/0179 912)
Samverkan visionär stadsplan
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Organ/datum
KS 20151130

Ärende/diarienummer
Projektplan tekniskt stöd i tillgänglighetsfrågor för ägare av
flerbostadshus (KK 2015/0104 739)

- Följande ärende som beslutats av kommunstyrelsen 2016 ska verkställas:
Organ/datum
Ärende/diarienummer
KSPNU 20161115
Ny översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Följande ärenden som beslutats av kommunfullmäktige fram till och med 2015 ska
verkställas:
Organ/datum
KF 20130203

KF 20130428
KF 20141027
KF 20141124

Ärende/diarienummer
Ruth Johanssons (S) motion och Krylbo S-förenings
medborgarförslag om konstutsmyckning med anknytning till
Krylbo vid Krylbo skola (KK 2013/0092 913)
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
(KK 2013/0048 212)
Jerry Harryssons medborgarförslag om turisminformation och
besöksmål i Karlbo/Brunnbäck (KK 2014/0088 912)
Utredningsuppdrag. Långsiktig strategi för Nordanö
industriområde och Källhagens nya industriområde samt
etablering av återvinningscentral ((KK2014/0076 456)

- Följande ärende som beslutats av kommunfullmäktige 2016 ska verkställas:
Organ/datum
KF 20160321

Ärende/diarienummer
Samlokalisering av förskola och äldreboende i centrala Avesta
(KK 2016-0028 106)

___
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Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen

Dnr. KK 2018-000239 002
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017, paragraf 168, att revidera
delegationsordningen för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 2018.
I gällande delegationsordnings nummer 119 framgår att kommunstyrelsens plan- och
näringslivsutskott får besluta om köp, försäljning och byte av mark upp till 16 prisbasbelopp,
vilket i dagsläget motsvarar 728 000 kronor, då prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kronor.
Beslut över den gränsen tas av kommunfullmäktige.
För att möjliggöra snabbare hantering av fastighetsärenden föreslås delegationsordningens
nummer 119 ändras så att kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott får ta beslut om
köp, försäljning och byte av mark upp till 32 prisbasbelopp, vilket i dag motsvarar 1 456 000
kronor.
Kommunsekreteraren föreslår följande:
- att kommunstyrelsens delegationsordnings nummer 119 ändras till följande lydelse:
”Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsreglering och i samband därmed träffa
ekonomiska uppgörelser samt expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av
fastighetsdel, upp till ett belopp av trettiotvå (32) prisbasbelopp, samt upplåta tomträtt inom av
kommunfullmäktige fastställda riktlinjer. Samråd ska ske med styrelse som är ekonomiskt
berörd innan beslut fattas.
- Ändringen gäller från och med 2018-12-01.
Beredning
- Kommunsekreterarens skrivelse 10 september 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2018, § 120.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens delegationsordnings nummer 119 ändras till följande lydelse:
”Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsreglering och i samband därmed träffa
ekonomiska uppgörelser samt expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av
fastighetsdel, upp till ett belopp av trettiotvå (32) prisbasbelopp, samt upplåta tomträtt inom av
kommunfullmäktige fastställda riktlinjer. Samråd ska ske med styrelse som är ekonomiskt
berörd innan beslut fattas.
- Ändringen gäller från och med 2018-12-01.
___
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Angående webbsändning av fullmäktigemöten

Dnr. KK 2018-000349 913
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017, paragraf 90, att tillstyrka Blerta Krenzis (S)
motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.
I beslutsunderlaget togs två alternativ upp, dels en enklare tjänst som direktsänder fullmäktige
på Avesta kommuns webbplats, dels en mediaplattform med funktion för direktsändning,
lagring och spridning. Fullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur
Avesta kommun kan kommunicera mer med rörlig bild, vilka kostnader det kan medföra,
samt att ta fram ett förslag på ändringar i berörda styrdokument.
Ärendet
Kommunikatör Erica Hallgren föreslår att kommunen ska använda sig av en avropad
videotjänst som innebär att företaget sänder fullmäktigemötena på en playkanal, alltså i
enlighet med alternativ två ovan. Företaget tar hand om allt arbete före under och efter
sändningen. Flera kommuner, däribland Säter, har redan denna lösning.
Enligt kommunikatören krävs inga förändringar i Avesta kommuns styrdokument.
290 000 kronor per år finns upptaget i fullmäktiges budget för att täcka kostnaderna.
Kommunsekreterare Anders Kilström föreslår att det kan vara lämpligt att starta sändningarna
i november 2018 för att förberedelser ska hinna göras.
Beredning
- Skrivelse från kommunsekreteraren 22 augusti 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avesta kommun börjar webbsända sina kommunfullmäktigemöten från november 2018.
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Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen delges
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 18 juni 2018 2018 §§ 47-48.
- Plan- och näringslivsutskottets beslut 27 augusti 2018 §§ 52-55.
- Arbetsutskottets beslut 27 augusti 2018 §§ 96-100.
- Arbetsutskottets beslut 1 oktober 2018 §§ 114-115, 117 och 121.
- Personalutskottets beslut 24 september 2018, § 4.
- Tekniska utskottets beslut 1 oktober 2018 §§ 32-34.
Kommunstyrelsen delges nedanstående delegationsprotokoll över delegationsbeslut för
kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Dnr. KK 2018-000134 002
Kommundirektörens beslut om beslutsattestanter och utanordnare för valnämnden.

___
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Delgivningar

1. Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
Kommunstyrelsens protokoll 10 september 2018.
Övriga delgivningar finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommandesammantraden/kallelser/
2. Dnr KK 2018-000035 000
Anteckningar från koncernledningsgruppen 30 augusti 2018.
3. Dnr KK 2018-000035 000
Anteckningar från koncernledningsgruppen 13 september 2018.
4. Dnr KK 2018-000096 059
Styrgruppen för upphandlingssamarbete – minnesanteckningar 31 augusti 2018.
5. Dnr KK 2018-000255 049
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om bidrag till 2018 års träff för kommunens
pensionärer.
6. Anteckningar från lokala BRÅ 7 september 2018.
7. Sammanträdesprotokoll från Gamla Byn AB 28 augusti 2018.
8. Sammanträdesprotokoll från Gamla Byn AB 25 september 2018.
9. Sammanträdesprotokoll från Avesta Industristad AB 28 augusti 2018.
10. Sammanträdesprotokoll från Avesta Industristad AB 25 september 2018.
11. Sammanträdesprotokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 18 september 2018.
12. Rapport från Prospero om Överenskommelse om räddningstjänstsamverkan inom
Västmanland.
13. Kommundirektörens svar på remiss om samverkansavtal avseende e-arkivcentrum Dalarna.
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14. KK 2018-000256 009
Bildningsstyrelsens § 92 om Verkställighetsbevakning 2018.
15. Sveriges Kommuner och Landsting meddelande från styrelsen nr 13/2018:
Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän.
16. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär:
2018:16 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
2018:29 Inför löneöversyn 2019 med Kommunal.
2018:30 Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete.
2018:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda.
2018:32 Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid.
2018:34 Partsgemensamma förtydliganden avseende lovskola.
2018:35 Preliminär utjämning för år 2019.
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