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Information

Aktuella styrelsefrågor
Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, informerar bland annat om KPMG:s
förslag i den nyligen presenterade utredningen om bildningsstyrelsens verksamhet.
Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, berättar om förnyelseplanen,
pågående arbeten, kundtjänstfunktionen samt om de ärenden som är på väg för beslut som
VA-plan och taxor.
Pia Aronsson (V), vice ordförande i omsorgsstyrelsen, berättar om morgondagens beredning
och nämnd.
Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om sitt möte på SKL i
socialberedningen som mycket handlade om hur kommunerna ska kunna minska beroendet av
bemanningsföretag. Han berättar vidare om finansieringen av en tåglinje som passerar Avesta.
___
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Projektet Dalapop

Dnr. KK 2018-000310 049
Näringslivsutvecklare Carina Emtebrink har inkommit med en skrivelse om projektet
Dalapop:
Avesta kommun har fått förfrågan om att gå med som deltagande betalande kommun i
projektet Dalapop med projekttid 2017 – 2021.
Dalapop är ett resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna som stöttar
och hjälper artister, band, producenter, arrangörer och andra inom musikbranschen med tips,
rådgivning och personella eller ekonomiska stöd för att ta nästa steg i sin karriär. Huvudsakliga
verksamhetsområden är artistutveckling, branschutveckling, inspelning och marknadsföring av
Dalarnas musikliv. Dalapop är ”brobyggaren” mellan amatörnivå och näringsliv, där man får
stöd för att som artist nå nästa nivå. Dalapop menar att inom idrottsrörelsen finns sedan länge
en välfungerande infrastruktur för att slussa lovande talanger från ungdomsidrotten till
elitidrotten. Denna infrastruktur kan innefatta allt från kurser, läger, talangutveckling m.m.
Inom musiken existerar ingen motsvarande infrastruktur och ett stort glapp uppstår som
Dalapop vill fylla.
•
•
•
•
•
•

Vid albumproduktioner eller turnéproduktioner kan Dalapop gå in som samproducent
mot andel i produktionen.
Genom personellt eller ekonomiskt stöd hjälper Dalapop artister att vidareutvecklas.
Dalapop samverkar med den ideella föreningen Teknikeralliansen som driver
inspelningsstudion på Wallingatan 20 i Borlänge, där inspelningar kan göras.
Valley Music är Dalapops digitala distributionskanal för musik från Dalarna.
Dalapop arrangerar låtarskrivarläger och clinics med föreläsningar av namnkunniga
musiker och artister.
Juridisk rådgivning erbjuds; musikbranschen kan vara svår att förstå.

Projektet satsar på att stötta Pop och Rock, då andra musikgenrer såsom jazz, folkmusik och
klassisk musik har större branschstöd.
Även artister i kommuner som ej är medfinansiärer har möjlighet till viss hjälp genom Dalapop,
då Region Dalarna och Landstinget är medfinansiärer till projektet, men i betydligt mindre
omfattning och ingen aktivitet arrangeras i de kommunerna.
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Detta är ett sätt för Avesta kommun att utöka möjligheterna för en del av näringslivet som tillhör
de kultur- och kreativa näringarna och ytterligare stärka differentieringen av vårt näringsliv.
Genom att gå med i projektet kommer aktiviteter på plats i kommunen att kunna genomföras,
och kommunens kulturprofil breddas. Avesta kommun är redan en stark kulturkommun,
nominerad att bli Årets kulturkommun 2019, och genom att stärka möjligheterna för musiker och
artister att komma vidare i sina karriärer, eller begynnande sådana, så stärker kommunen och
breddar den kulturprofilen.
Avesta kommun hade även möjlighet att gå med vid projektstart i början av 2017, men har
avvaktat och ser nu att det hittills genomförda resultatet av projektet varit mycket positivt.
Övriga deltagande, medfinansierande kommuner är idag: Hedemora, Gagnef, Falun, Borlänge,
Vansbro, Mora, Rättvik, Orsa, Leksand och Säter tillsammans med Region Dalarna,
Landstinget och Leksands Sparbank.
Näringslivsutvecklaren föreslår att Avesta kommun ska gå med som medfinansiär vilket även
är arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Beredning
- Skrivelse från näringslivsutvecklaren 8 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 143.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun går med som medfinansiär och aktiv deltagare i projektet Dalapop 2019,
och deltager de tre sista projektåren (det vill säga 2019, 2020 och 2021) till en kostnad av 5
kronor per invånare och år.
- Finansiering sker via good will-kontot år 2019 och därefter arbetas kostnaden in i Mål och
Budget.

___
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Månadsrapport oktober 2018 inklusive
årsprognos för Avesta kommun

Dnr. KK 2018-000318 042
Ekonomienheten har inkommit med månadsrapport för oktober 2018.
Driftredovisning
Styrelsernas ekonomiska utfall visar ett underskott i förhållande till budget med -10,5 mkr med
fördelningen:
- kommunstyrelsen +2,2 mkr (-0,5)
- omsorgsstyrelsen – 8,8 mkr (- 11,5)
- bildningsstyrelsen -10, mkr (-14,5)
- Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 6,1 mkr (+1,4).
(Siffra inom parentes är avvikelsen från föregående månad)
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -3,6 mkr (- 3,2). Finansnetto visar + 2,1 mkr (+ 2,1).
Kommunens totala resultat är + 39 mkr (+16). Förväntat resultat enligt budget är +41 mkr, vilket
innebär en negativ avvikelse mot budget med -1,4 mkr.
Årsprognos
Årsprognosen för styrelserna beräknas bli ett underskott med – 9,9 mkr. Det är en förbättring
med + 4 mkr sedan föregående prognos.
Kommunstyrelsens prognos + 9 mkr utgörs främst av ej nyttjade medel för kapitaltjänst för
investeringar som inte är färdigställda, momsersättning, reavinster samt personalvakanser.
Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med – 6,8 mkr. Den främsta orsaken är höga
kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor.
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Omsorgsstyrelsens prognos -13 mkr.
401 hushåll, 33 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med
samma period 2017. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad med anledning av att
Arbetsförmedlingens uppdrag för nyanländas etableringstid sträcker sig i endast 2 år. Externa
missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av
missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården – 5,8 mkr. Enheten för barn-och familj
redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med – 8,5 mkr.
Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår
i oktober till – 1,6 mkr. Antalet ensamkommande flyktingbarn är 25 vilket är mer än en halvering
jämfört med samma period förra året.
Sjuksköterskebristen är stor, 19 av 26 sjukskötersketjänster är vakanta. Projekt hemtagningsteam
med 5,0 tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt
förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista
oktober är 36 persoer. 107 utskrivningsklara dagar i slutenvård för perioden januari-oktober har
registrerats.
Bildningsstyrelsens prognos – 7 mkr.
Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att styrelsen prognostiserar, efter
oktober, ett underskott om -7 mkr vid årets slut om åtgärder inte vidtas. Besparingsplaner har
tagits fram och vissa får effekt först nästa år.
Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -10,9 mkr i redovisningen efter oktober 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 oktober på + 0,7 mkr. Barnpengen har sänkts och
ger effekt redan underhösten.
V-Dala miljö & bygg prognosticerar överskott för året med +1 mkr, främst beroende på
personalvakanser.
Finansiering
Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2018 har försämrats. Skatteintäkterna
visar för tillfället ett underskott med -2,5 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget.
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Kommunen
Resultatet för året beräknas till knappt +2 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget
med -2 mkr.
Investeringar
Investeringar för perioden uppgår till 85 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 149 mkr. Den inkluderar även investeringar som
fortsätter sedan tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. Investeringen för nya Balders hage med
äldreboende och förskola i samma byggnad, vilken är beräknad till 65 mkr under 2018 och
resterande del under 2019, med färdigställande under hösten 2019.
Planerade/pågående åtgärdsprogram
Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår.
Beredning
- Skrivelse från ekonomienheten 15 november 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 144.
Under kommunstyrelsens delas månadsrapporten ut och ekonomichef Siw Karlsson föredrar
den.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport för oktober 2018 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

___
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IT-investeringar 2019

Dnr. KK 2018-000299 005
IT-chef Göran Ecström har inkommit med en skrivelse om IT-investeringar 2019:
En inventering har genomförts där enheterna, kopplade till både det administrativa nätet och
skolnätet, har bedömt behov av datorer, handenheter, bildskärmar, program/licenser,
projektorer, nätutbyggnad och serverkapacitet.
Investeringssammanställningen visar behovet där bedömning gjorts att årlig avskrivning och
ränta ryms inom tilldelad ekonomisk ram.
IT-enhetens centrala kostnader avser:
Utbyggnad av kapacitet i kommunens interna nät
Uppgradering till 10 Gbit, med tanke på utökning av antalet användare och tjänster framförallt
inom bildningssektorn behövs utökad kapacitet.
Uppskattad kostnad 800 tkr
Säkerhetslösningar för att kommunicera med medborgare och myndigheter
Aktuella frågor som väckts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att möjliggöra
samverkansprojekt inom regionen
Uppskattad kostnad 700 tkr
Övrigt
Uppskattad kostnad 200 tkr
Fortsatt bredbandssatsning för att nå målen i bredbandsstrategin
Ytterligare utbyggnad av nätet i kommunens industriområden samt utbyggnad för att erbjuda
företagsanslutningar.
Uppskattad kostnad 2,5 mkr
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Följande investeringar äskas fördelat på respektive förvaltning för år 2019:
Omsorgsförvaltningen
Kommunkansliet
Bildningsförvaltningen

1 300 tkr
600 tkr
7 650 tkr

Västmanland – Dalarna
miljö- & byggförvaltning

320 tkr

Centrala investeringar

1 700 tkr

Bredbandsutbyggnad

2 500 tkr

Total investering

14 070 tkr

Följande investeringsramar har beviljats de senaste åren:
2007
10 000 tkr
2008
11 890 tkr
2009
8 450 tkr
2010
8 308 tkr
2011
8 700 tkr
2012
6 512 tkr
2013
8 888 tkr
2014
9 126 tkr
2015
13 590 tkr
2016
13 430 tkr
2017
13 050 tkr
2018
14 670 tkr
När investeringsramen har fastställts av kommunstyrelsen kan respektive enhet avropa
utrustning hos dataenheten som hanterar beställning och installation.
Beredning
- Skrivelse från IT-chefen 22 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 145.
Vid kommunstyrelsens beredning medverkar IT-chef Göran Ecström och
bredbandskoordinator Marcus Eriksson och informerar om fibersituationen.
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Kommunstyrelsens beslut
- Enheterna ges rätt att under år 2019 investera i datautrustning med maximalt 14 070 tkr
enligt redovisad sammanställning.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
IT-enheten
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningar

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 12

2018-11-19

Kommunstyrelsen

§ 167

Svar – kommunrevisionens granskning av
kommunstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning

Dnr. KK 2018-000243 007
Revisionsrapporten
På uppdrag av Avesta kommuns revisorer har KPMG granskat om kommunstyrelsen har ett
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig
personal. Granskningen har gjorts inom ramen för revisionsplanen för 2018.
Av granskningsrapporten framgår flera rekommendationer som revisionen anser är väsentliga.
Några av dem påtalar
- att det blir allt svårare att rekrytera och detta medför en risk att arbetet blir för tidskrävande
för cheferna ute i verksamheterna.
- att personalenheten har en viktig roll att fylla genom att, i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, arbeta närmare förvaltningarna. Detta kan förbättra kvalitén på
förvaltningarnas rekryteringsarbete, förbättra kommunstyrelsens uppsikt över frågan och
dessutom kan det finnas samordningsvinster att hämta.
- att det av personalenheten påbörjade förbättringsarbetet avseende verksamhetssystemen
går för långsamt och kommunstyrelsen bör arbeta för att underlätta detta.
- att tillämpningen av rutinerna, på förvaltningsnivå, för medarbetarsamtal och
avgångssamtal, inte har följts upp.
- att data från rutinerna skulle kunna hjälpa kommunstyrelsen att utvärdera
kompetensförsörjnings-strategin och förbättra tillämpningen av densamma.
Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar yttrande över synpunkterna ovan och
rekommendationerna i bifogad revisionsrapport senast den 9 november 2018.
Personalutskottets yttrande
Vid personalutskottets sammanträde 29 oktober 2018 la personalchefen fram ett förslag till
yttrande.
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I yttrandet beskriver personalchefen det utvecklade arbetssättet, samarbetet mellan
personalenheten och övriga förvaltningar och enheter samt med olika ledningsfunktioner
inom kommunen. Vidare beskrivs de beslut som har fattats för införande av programvaror
inom personalområdet. Personalchefen betonar den viktiga roll som chefer har i
rekryteringsarbetet och beskriver att personalenheten i huvudsak är konsultativa i sin roll och
arbetar både operativt och strategiskt.
Sammantaget skapar det utvecklade arbetssättet och samarbetet samt framtagna utdata och
omvärldskunskap möjligheter att forma prognoser och ett realistiskt innehåll i en
kompetensförsörjningsstrategi.
Personalutskottet, liksom arbetsutskottet, beslutade att anta personalchefens yttrande som
eget svar samt att ge personalenheten i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi
gällande till 2030.
Beredning
- KPMG:s revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning 24 augusti 2018.
- Kommunrevisionens skrivelse till kommunstyrelsen 12 september 2018 med anledning av
KPMG:s rapport.
- Kommunstyrelsens personalutskott 29 oktober 2018, § 7.
- Personalchefens förslag till yttrande 29 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 146.
Kommunstyrelsens beslut
- Personalenheten får i uppdrag att ta fram en reviderad kompetensförsörjningsstrategi
gällande till år 2030.
- Personalchefens yttrande antas som kommunstyrelsens svar.
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Svar – Kommunrevisionens skrivelse till
kommunstyrelsen med anledning av översiktlig
granskning av delårsrapport

Dnr. KK 2018-000260 042
Skrivelse från kommunrevisionen
Kommunrevisionen har skrivit till kommunstyrelsen med anledning av granskningen av
kommunens delårsrapport per 2018-08-31.
Revisionens samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten för två av de finansiella mål
som fullmäktige beslutat om inte är förenligt med fullmäktiges beslut. Revisorerna gör samma
bedömning som kommunen avseende de verksamhetsmässiga målen, att det är oklart
huruvida verksamhetsmålen kommer att uppnås för år 2018.
En av bedömningsgrunderna för att tillstyrka ansvarsfrihet inför kommunens bokslut är
huruvida kommunen har en rättvisande redovisning. Därför önskar kommunrevisionen redan
nu kommunstyrelsens yttrande över slutsatserna i revisionsrapporten.
Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2018 att uppdra till ekonomichefen att ta fram ett
förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde.
Yttrande från ekonomichefen
Ekonomichef Siw Karlsson har, till kommunstyrelsens sammanträde inkommit med ett
förslag till yttrande enligt följande:
Merparten av underskottet inom omsorgsstyrelsen förklaras av externa placeringar främst
inom missbruksvården men även enligt Lagen om stöd och service (LSS) och placeringar av
barn och unga. Kommunerna har sistahandsansvaret för försörjningen av alla våra
kommunmedborgare och detta påverkas av både arbetslöshet och osäkerheten kring
Försäkringskassans bedömningar av personlig assistans inom LSS. Med en stor andel äldre
kommunmedborgare i Avesta kommun ökar dessutom behoven inom äldreomsorgen.
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I samband med flyktingströmmen 2015 fick de kommuner som hade tomma fastighetsbestånd
ta emot många nyanlända. I Avesta finns en extern hyresvärd som hyrde ut ett stort, sedan
många år kallställt, fastighetsbestånd. Kommunen som ansvarar för välfärden i form av skola
och omsorg får statliga schablonersättningar för integrationsinsatser under de tre första åren. I
och med att mottagandet minskat minskar även schablonersättningarna, vilket framförallt
påverkar bildningsstyrelsens verksamhet.
Både omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen i Avesta kommun har mot bakgrund av detta
genomfört organisationsöversyner med hjälp av externa konsulter. Styrelserna arbetar för
närvarande med de förslag till budgetanpassningar som konsulterna lyft fram.
Från och med planperioden 2019–2021 kommer mer verksamhetsanknutna målområden med
målnivåer som ska uppnås att beslutas av fullmäktige i samband med att Mål och Budget tas.
Uppföljningen av fullmäktigemålen kommer därmed förhoppningsvis att underlättas.
Beredning
- KPMG:s översiktliga granskning av delårsrapporten per 2018-08-31, daterad 12 oktober
2018.
- Kommunrevisionens skrivelse till kommunstyrelsen 17 oktober 2018 med anledning av
KPMG:s rapport.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 147.
- Förslag till yttrande från ekonomichefen 9 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen antar ekonomichefens svar som sitt eget.
___
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VA-plan Avesta kommun

Dnr. KK 2016-000267 361
Bakgrund
VA-ingenjör Oskar Gustafsson vid Avesta Vatten och Avfall AB har lämnat in förslag till VAplan för Avesta kommun. Där skrivs följande:
Det är viktigt med en strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplanering för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Genom att tydliggöra problem och prioritera åtgärder, kan kommunen
kostnadseffektivt möta de utmaningar den står inför.
Denna VA-plan är en samlad och samordnad planering av VA-frågor i kommunen, där syftet är
att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet i våra vattenförekomster och som också kan utgöra
ett underlag för kommunens översiktsplan.
Arbetet med VA-planeringen har bedrivits förvaltningsövergripande och förvaltningsgemensamt
och är väl politiskt förankrat. Uppdraget utgår från beslut i kommunstyrelsens plan- och
näringslivsutskott, som därmed är beställare av projektet, genom beslut och godkännande av
start-PM, PNU § 44/2016-09-19.
VA-planeringen har bedrivits av en arbetsgrupp av tjänstemän från Avesta Vatten och Avfall AB,
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning samt teknisk Service, Avesta kommun. Som
styrgrupp fungerar chefer från dessa organisationer.
Som underlag för förslaget till VA-plan bifogas:
- VA-plan daterad 2018-10-23
- Remissredogörelse daterad 2018-10-23
- Bilaga fullständiga remissvar VA-plan
- VA-policy, beslutad av kommunfullmäktige i Avesta 2018-02-05
- VA-översikt med bilagor, daterad 2018-05-03
VA-Plan
VA-planen har varit ute på remiss från 3 maj till 31 augusti för allmänhet, styrelser, nämnder,
bolag och förbund inom Avesta kommun samt till de politiska partier som finns representerade i
kommunfullmäktige.
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Sju yttranden har inkommit varav fem med synpunkter. Länsstyrelsens synpunkter har föranlett
förtydliganden i följande stycken ”Inledningen”, ”Plan för allmän vatten- och
avloppsförsörjning” och ”Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp”. Det har även föranlett
skapandet av en ny åtgärdspunkt rörande exploatering, ” 11. VA-utbyggnad vid
exploatering”Exploatering
.
Synpunkterna från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Avesta Vatten och Avfall
AB, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och omsorgsförvaltningen ligger huvudsakligen i
linje med planförslagets intentioner och föranleder endast mindre ändringar i planförslaget.
Synpunkter från en fastighetsägare i Sonnboviken angående ”Utbyggnadsplan för allmänt vatten
och avlopp” föranleder ingen ändring i planförslaget utöver förtydliganden.
Synpunkter från två fastighetsägare i Tillfället angående VA-planen föranleder ingen ändring i
planförslaget, men informationen kommer behandlas i de åtgärdspunkter som är berörda av
synpunkterna.
Alla dessa synpunkter har sammanfattats i en remissredogörelse. Samtliga synpunkter bifogas i
sin helhet till denna skrivelse.
I planhandlingarna har några förtydliganden och redaktionella ändringar i åtgärdspunkt 6, 8 och
10 samt ordlistan gjorts. VA-planen har modifierats utifrån inkomna synpunkter efter
remisstidens utgång.
Översiktlig tidplan för åtgärder enligt VA-plan
I tabellen nedan redovisas kortfattat de åtgärder som föreslås i VA-planen samt en översiktlig
tidplan. Av tabellen framgår även av vilken arbetsgrupp/förvaltning/bolag som åtgärden
huvudsakligen kommer att utföras.
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Vid plan- och näringslivsutskottets sammanträde redogjorde Oskar Gustafsson, VA- ingenjör för
förslaget till VA-plan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- VA-plan 2019–2022 Avesta kommun antas.
- Kommunkansliet får i uppdrag att årligen följa upp att åtgärder utförs enligt VA-planen.
___
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Uppsägning av upphandlingssamarbetet Avesta,
Norberg och Skinnskatteberg

Dnr. KK 2018-000302 059
Ekonomichef Siw Karlsson har lämnat in en skrivelse med följande innehåll:
Upphandlingssamarbetet med säte i Avesta startades 2007 och bygger på fullmäktigebeslut i
respektive samarbetskommun. Avesta kommun som arbetsgivare har ansträngt sig för att
upphandlingsenheten ska vara en kompetent och effektiv enhet med kontinuitet. Under perioden
fram till och med idag har dock enheten befunnit sig i en ständig rekryteringsprocess när det
gäller både upphandlare och upphandlingschef. Senaste upphandlingschef avslutade sin
anställning i augusti 2018 och i samband med uppsägningen gjordes ytterligare ett
rekryteringsförsök för att återbesätta tjänsten utan att lyckas.
Enligt fastställd policy beslutad av kommunfullmäktige i anslutning till att samarbetet etablerades
2007 framgår att utträde från upphandlingssamarbetet kan ske av enskild kommun eller bolag.
Uppsägningstiden vid utträde ska vara ett år, räknat från den skriftliga uppsägningen.
Upphandlingsenheten ska enligt överenskommelsen avsluta påbörjade upphandlingar men inte ta
på sig nya uppdrag under uppsägningstiden, förutsatt att upphandlingarna inte inryms inom
kvarvarande uppsägningstid.
Ekonomichefen lägger fram förslag till beslut. Arbetsutskottet ansluter sig till det förslaget.
Beredning
- Skrivelse från ekonomichefen 25 oktober 2018.
- Informationsprotokoll enligt MBL § 19, 17 oktober 2018 och förhandlingsprotokoll enligt
MBL § 11, 25 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 148.
Vid kommunstyrelsens beredning informerar kommundirektören om ärendet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Upphandlingssamarbetet sägs upp.
- En utredning genomförs om Avesta kommuns möjlighet att ingå i ett annat
upphandlingssamarbete alternativt endast vara en enhet som upphandlar för Avesta
kommunkoncern.
- Oavsett om kommunen ansluter sig till ett annat samarbete ska en viss grundbemanning
behållas som ansvarar för Avesta kommunkoncerns upphandlingsbehov för de delar som
inte ingår i ett samarbetsavtal.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 21

2018-11-19

Kommunstyrelsen

§ 171

Jan-Erik Granbergs medborgarförslag om
hundrastgård vid Karlbo IP

Dnr. KK 2018-000048 912
Medborgarförslaget
Jan-Erik Granberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför på nytt önskemål om att göra
gamla Karlbo IP till en hundpark. Detta eftersom planen inte används till något, förutom att
dumpa snö.
Medborgarförslagsställaren menar att det är många som önskar att det blir en plats där både
djur och människor kan mötas; att sätta staket runt parken skulle gynna många, dels dem som
är där med sina hundar och dels dem som går bredvid på cykel/gångbanan. Ett staket skulle
göra att det blir bättre då hundarna kan springa lösa och leka och motionera. Annars är det lätt
att hunden springer ut till förbipasserande eller att en förbipasserande hund springer in på
planen.
Enligt förslagsställaren finns nu:
- Bänk och bord
- Skugga för hundarna
- En kyl nedgrävd att använda till kall dryck till både djur och människor
Vidare anförs att platsen ligger avsides, så den stör ingen. Ett regnskydd kan byggas av dem
själva. Det blir en social mötesplats på många sätt.
Bildningsstyrelsens yttrande
Anläggandet av en hundrastgård innebär att man hägnar in området med lämpliga staket och
att området som utgörs av en igenväxande grusplan sköts kontinuerligt. Det bör också finnas
papperskorgar och hundlatriner. Detta innebär både en investering och sedan en kontinuerlig
driftskostnad.
Anläggandet av en hundrastgård i Sportparken anser kultur och fritid var motiverat av att den
ligger i centrala Avesta, i en stadsmiljö där det är förhållandevis långt till grön- och
strövområden. I Karlbo är det närmare till naturen och behovet bedöms inte som lika stort för
att göra denna typ av investering.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 22

2018-11-19

Kommunstyrelsen

§ 171 (forts)
I det ekonomiska läge som idag råder inom bildningsförvaltningen och kultur och fritid anser
bildningsstyrelsen att det inte kan vara en prioriterad åtgärd att bygga ännu en hundrastgård.
Styrelsens huvudsakliga målgrupp är också barn och ungas fritid.
Bildningsstyrelsen föreslår därför att medborgarförslaget ska avstyrkas, vilket även är
arbetsutskottets förslag.
Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 15 februari 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 52.
- Bildningsstyrelsen 10 oktober 2018, § 99.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 149.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.

___
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Mikael Elmertofts medborgarförslag om
hundrastgård vid Karlbo IP

Dnr. KK 2018-000099 912
Medborgarförslaget
Mikael Elmertoft anför i sitt medborgarförslag:
Har tidigare lämnat in förslag på att man vid gamla Karlbo IP skulle göra om en del av
området till hundrastgård. Det är verkligen synd om att denna öppna yta skulle låtas växa igen.
Motiveringen för avslaget den gången var att en hundrastgård redan skulle anläggas i Avesta.
Nu har rastgården i Avesta varit i drift några år och verkar vara mycket populär samlingsplats
för många hundägare. Några större kostnader för skötsel mm tror jag inte heller att det blivit,
tror jag utan att veta.
Det finns hundägare i Avesta kommun, både äldre och yngre kommuninnevånare med olika
möjligheter att ta sig ända till Avesta för att rasta hunden. Det vore dags nu att satsa på något
även utanför Avestas centrala delar för innevånarna som inte har möjlighet att åka några
längre sträckor för att enbart rasta hunden.
Det skulle verkligen vara trevligt med en samlingsplats i Karlbo. Jag såg att det finns fler i
Karlbo som också skrivit medborgarförslag och detta stöder jag till fullo.
Bildningsstyrelsens yttrande
Anläggandet av en hundrastgård innebär att man hägnar in området med lämpliga staket och
att området som utgörs av en igenväxande grusplan sköts kontinuerligt. Det bör också finnas
papperskorgar och hundlatriner. Detta innebär både en investering och sedan en kontinuerlig
driftskostnad.
Anläggandet av en hundrastgård i Sportparken anser kultur och fritid var motiverat av att den
ligger i centrala Avesta, i en stadsmiljö där det är förhållandevis långt till grön- och
strövområden. I Karlbo är det närmare till naturen och behovet bedöms inte som lika stort för
att göra denna typ av investering.
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I det ekonomiska läge som idag råder inom bildningsförvaltningen och kultur och fritid anser
bildningsstyrelsen att det inte kan vara en prioriterad åtgärd att bygga ännu en hundrastgård.
Styrelsens huvudsakliga målgrupp är också barn och ungas fritid.
Bildningsstyrelsen föreslår därför att medborgarförslaget ska avstyrkas, vilket även är
arbetsutskottets förslag.
Beredning
- Mikael Elmertofts medborgarförslag 21 mars 2018
- Kommunfullmäktige den 23 april 2018, § 65
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj 2018, § 73.
- Bildningsstyrelsen 10 oktober 2018, § 99.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 150.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.

___
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Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C)
motion om breddad rekrytering till högskola och
universitet

Dnr KK 2018-000089 913
Motionen
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) anför följande i sin motion:
Drygt en fjärdedel av befolkningen i Sverige är högutbildad. De högutbildade bor oftast i
storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst
utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Bruks- och industriorter tenderar historiskt att ha lägre
utbildningsnivå. Andelen högutbildade i Avesta är 13,68 %. I Falun är motsvarande siffra
27,85 % (SCB 2016).
Akademikerbarn studerar i högre utsträckning på högskolan. Det är vanligare att studenter
från de övre sociala skikten väljer läkar-, jurist- och civilingenjörsutbildningarna. Bland de
studerande på civilingenjörs- och juristutbildningarna är en minoritet från arbetarhem, och på
läkarutbildningen ännu färre. På socionomutbildningen är motsvarande siffra runt en
tredjedel.
Kommuner med låg utbildningsnivå fortsätter ha en låg utbildningsnivå. Barn som inte möter
högutbildade i sin vardag får ett längre steg till att tänka sig egna högre studier
En studieförberedande gymnasieutbildning är nästan tre gånger så vanlig bland ungdomar från
högre tjänstemannahem än bland ungdomar från arbetarhem. Förutsättningarna för
högskolestudier grundläggs alltså redan genom valet till gymnasieskolan.
Högskolorna presenterar sig för gymnasiets elever, men om man möter högskolan först vid
slutet av gymnasiet så blir det ett stort steg att tänka sig själv som högskolestudent. Barn från
studieovana hem behöver möta högskolan redan under grundskoleåren.
Projekt på olika orter i Sverige, har riktats till elever redan i mellanstadieåldrarna.
I Örebro finns projektet Linje 14 – ett samarbete mellan kommunen och Örebro universitet
med syfte att få unga från stadsdelen Vivalla att välja universitetsstudier.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 26

2018-11-19

Kommunstyrelsen

§ 173 (forts)
Likaså finns ett initiativ vid Malmö högskola för att försöka ändra snedrekryteringen till
landets högskolor och universitet och få fler barn till föräldrar utan högskoleutbildning att
plugga vidare.
Det är en demokratifråga att se till att alla grupper i samhället ser högre studier som ett
alternativ.
Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) förslag:
- Avesta kommun arbetar för att bredda och öka rekryteringen till högre studier
- Utreda om det är möjligt att starta liknande projekt i Avesta kommun.
Bildningsstyrelsens yttrande
I skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning anvisar man vad
skolans personal ska och bör göra för att ge elever goda möjligheter att välja yrke eller fortsatt
utbildning på gymnasiet.
Nedanstående är citat som är hämtade ur dessa allmänna råd:
Rektorn bör
- se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen
under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och
yrkesval
- organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att ställas inför
olika uppgifter i arbetslivet och möta företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet
i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför
kommande studie- och yrkesval.
Lärare bör i undervisningen
- ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha
betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och
yrkesval.
SYV (Studie- och yrkesvägledare) bör
- se till att varje elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får
information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan respektive
gymnasiesärskolan och om vilka val som kan ha betydelse för vidare studier.
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På en grundskola i kommunen genomförs nu ett samarbete med högskolan Dalarna. Det är ett
projekt med studenter som studerar på idrottslärarutbildningen. Målet med projektet är att
eleverna ska få en förståelse om hur hälsan påverkar studiemotivationen.
Varje grundskola arbetar aktivt med yrkes- och studievägledning med en anställd SYV, bl.a.
genom att informera om de olika gymnasieutbildningar som erbjuds både nationellt och i
Avesta. I deras uppdrag ingår också att i samtal stödja eleven att få syn på vilken sorts
utbildning som kan passa hen. Eleverna deltar också i Öppet hus på Karlfeldsgymnasiet där de
får veta vad de olika utbildningarna innehåller. De genomför också information om val till
gymnasieskolan och i Örebro genomförs ett projekt som går under namnet ”Linje 14”. Det är
ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Syftet med projektet är ”Linje
14 arbetar för att motivera ungdomar till högre studier. Vi vill att ungdomarna ska lyckas med
sin skolgång och förverkliga sina drömmar.” Samarbetet visar sig i att man skapar
mötesplatser för elever i grundskolan och studenter på universitetet. Där genomförs aktiviteter
såsom studiehjälp, workshops, mentorsprogram och studiebesök vid Campus.
Bildningsstyrelsen tillstyrker motionen, vilket även är arbetsutskottets förslag.
Beredning
- Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) motion 16 mars 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 40.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 57.
- Bildningsstyrelsen 10 oktober 2018, § 98.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 151.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen tillstyrks.

___
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Avesta kommuns styrdokument – revidering
enligt riktlinjer

Dnr KK 2018-000272 003
Utredare Britt-Marie Färje har den 10 oktober 2018 lämnat in en skrivelse med följande
lydelse:
Riktlinjer för Avesta kommuns styrdokument har skapats. Nästa fas i utvecklingsarbetet med
styrdokumenten har varit att arbeta med att revidera nomenklaturen/benämningarna på
befintliga styrdokument. Dessa styrdokument tas här upp för beslut i ett samlat dokument.
De styrdokument som kunnat konstateras vara i behov av mer omfattande revidering och
ändring av benämning tas upp för beslut enligt riktlinjerna.
Styrdokumenten läggs under hösten ut på det nya intranätet och på Avestas kommuns webb.
Styrdokument som byter benämning enligt den nya nomenklaturen:
- Policy- representation intern - extern ändras till: Regler för intern och extern
representation
- Internkontroll- arbetsmodell ändras till: Riktlinjer för internkontroll
- Borgensåtagande ändras till Policy för borgensåtagande
- Investerings- hyres och leasingregler ändras till: Policy för investering
- Grafisk manual ändras till: Riktlinjer för grafisk manual
Styrdokument som genomgått mindre revideringar och bytt benämning enligt den nya
nomenklaturen:
- Utmärkelse, uppvaktning, avtackning och kondoleans – ändras till Regler – utmärkelse,
uppvaktning, avtackning och kondoleans
- Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling- ändras till
Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling
- Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Avesta kommun (rev)
- E-posthantering/rutiner ändras till Riktlinjer för E-posthantering
- Kommunalt partistöd ändras till regler för kommunalt partistöd
- Policy mot korruption, mutor och jäv (rev)
- Taxe- och avgiftspolicy (rev)
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Styrdokument antagna av kommunstyrelsen, som enligt Riktlinjer för styrdokument bör
beslutas av kommunfullmäktige:
- Träbyggnadspolicy - antagen av kommunstyrelsen § 106, 12 september 2016
- Lokalförsörjningspolicy – antagen av kommunstyrelsen §143, 30 november 2015
Utredaren föreslår att redovisade styrdokuments byte av benämning enligt nomenklatur i
”Riktlinjer för styrdokument eller mindre revideringar” godkänns.
Utredaren har vidare, den 17 oktober 2018, lämnat in en skrivelse till personalutskottet
gällande revidering av styrdokument inom det personaladministrativa området:
Styrdokument som byter benämning enligt den nya nomenklaturen:
- Rök-policy ändras till Riktlinjer för ett rökfritt arbetsliv för rökfri arbetstid
- Alkohol-policy ändras till Riktlinje för alkohol och droger på arbetsplatsen
- Friskvårdsinsatser ändras till Regler för friskvårdsinsatser för anställda i Avesta kommun
Styrdokument som genomgått mindre revideringar och bytt benämning enligt den nya
nomenklaturen:
- Arbetsmiljöpolicy ändras till Arbetsmiljöpolicy 2019–2021(rev)
- Kränkande särbehandling- handlingsplan ändras till Riktlinjer kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (rev
- Mötes- och resepolicy ändras till Riktlinjer för möten och resor i arbetet(rev)
- Policy Bisyssla (rev)
- Riktlinjer för användning av sociala medier (rev).
Personalutskottet beslutade den 29 oktober 2018 att föreslå att redovisade styrdokuments byte
av benämning enligt nomenklatur i ”Riktlinjer för styrdokument” eller mindre revideringar
godkänns. Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2018 samma sak.
Beredning
- Skrivelse från utredaren med bifogade styrdokument 10 oktober 2018.
- Skrivelse från utredaren med bifogade styrdokument 17 oktober 2018.
- Kommunstyrelsens personalutskott 29 oktober 2018, § 8.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 152.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisade styrdokuments byte av benämning enligt nomenklatur i ”Riktlinjer för
styrdokument” eller mindre revideringar godkänns.
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§ 175

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds
delårsrapport augusti 2018 med årsprognos

Dnr. KK 2018-000300 042
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund överlämnar delårsrapport augusti 2018 samt
årsprognos 2018 till medlemskommunerna.
Resultaträkningen
Allmänt
Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 2 908 tkr. Efter
beslut från förbundets medlemskommuner ska eget kapital som överstiger 7 % av
balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna.
Verksamhetens intäkter t o m 2018-08-31 ligger totalt 1 839 tkr högre än budget. Exklusive
högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka pensionskostnadsökningen (se
pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 1 685 tkr högre än budget. Följande poster är
exempel på avvikelser från budget:
•
•
•
•

Intäkter från hjälp vid räddningstjänst under sommaren 2018, ca 900 tkr.
Försäljning av verksamheter och entreprenader, 221 tkr lägre än budget.
Taxor och avgifter, 281 tkr högre än budget.
Intäkter från restvärderäddning och vägsanering, 87 tkr högre än budget.

Verksamhetens kostnader är totalt 1 265 tkr högre än budget. Följande poster är exempel på
avvikelser från budget:
•
•
•
•

Förbundets pensionskostnader är 154 tkr högre än den budget som gjordes inför 2018
utifrån KPA:s prognos.
Personalkostnaderna är 386 tkr högre än budget bl.a. p.g.a. släckhjälp vid
räddningstjänst under sommaren 2018.
Inköp av inventarier m.m. 158 tkr högre än budget.
Reparation och underhåll av fordon, 160 tkr högre än budget.
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Förbundskansli/Förbundsgemensamt
Förbundskansliet visar ett överskott på 217 tkr, vilket främst beror på minskad
semesterlöneskuld.
Skyddsavdelningen
Skyddsavdelningen visar ett underskott på 60 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än
budget för externutbildning.
Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningen visar ett överskott på 417 tkr. Överskottet beror främst på högre
intäkter än budget för släckhjälp m.m. samt högre intäkter än budget för taxor och avgifter.
Finans
Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 164 tkr lägre
än budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt.
Resultatet för perioden är 738 tkr.
Årsprognos
Ekonomi
Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal)
samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att
genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt.
Ombyggnation av räddningsstationen i Fagersta utförs under hösten 2018 och kommer att
påverka hyreskostnaderna 2019.
Ett femtiotal personer från Boliden Mineral AB i Garpenberg kommer att utbildas i
rökdykning m.m. under 2018–2019.
Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2018 mot ett överskott på cirka 230 tkr.
Förslag
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund beslutade att godkänna delårsrapporten augusti 2018
samt årsprognos 2018 och att överlämna dem till medlemskommunerna.
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Beredning
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 11 oktober 2018, § 29.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 153.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapporten augusti 2018 samt årsprognos 2018 godkänns.
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Samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna

Dnr KK 2017-000456 004
Kommuncheferna/kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade den 14 mars 2017
att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)” med målet att kommuner i
Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till
offentlig digital information. Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna
användas mer kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.
I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna den 11 december 2017
rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas
kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och förvaltning av earkivet samt att ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum
Dalarna. Ett leverantörsavtal har tecknats mellan alla kommuner och leverantören av earkivsystemet Ida Infront.
I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, organisation
och beslutsbefogenheter, ersättning och tvist.
Ett första samverkansavtal togs fram av Säters kommun. Styrgruppen beslutade den 14
september 2018 att remittera samverkansavtalet till kommundirektörerna i kommunerna.
Projektets styrgrupp reviderade utifrån inkomna synpunkter och fastställde därefter ett nytt
förslag. Samverkansavtalet beslutades av Säters kommunfullmäktige den 15 oktober 2018 och
har därefter skickats ut till kommunerna för undertecknande.
Beredning
- Skrivelse den 17 oktober 2018 med Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 154.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avesta kommun antar Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna
- Kommunstyrelsens ordförande delegeras att underteckna samarbetsavtal avseende Earkivcentrum Dalarna.
- Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram år 2019 och arbetas därefter in i Mål och
Budget.
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Mål och Budget 2019–2021, Avesta kommun

Dnr. KK 2018-000165 041
Avesta kommuns ekonomiprocess innebär att kommunfullmäktige tar beslut om skattesats
och budget i juni månad. Syftet med ett tidigt beslut är att ge styrelser och nämnder mer tid
för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan
genomföras redan före årsskiftet. Definitivt beslut om Mål och Budget inklusive skattesats
fattas sedan av fullmäktige i november/december.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 följande:
- (S), (MP) och (V):s förslag till mål och budget 2019–2021 fastställs.
- Utdebiteringen efter skatteväxling fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
- Kreditavgiften sänks från 0,5 procent till 0,3 procent.
Definitivt beslut om skattesatsen kommer att beslutas av fullmäktige den 26 november 2018.
(S) och (V) har överlämnat förslag till Mål och Budget för Avesta kommun 2019–2021 för
beslut i kommunfullmäktige den 10 december 2018.
Förslaget består av
- Dokumentet Mål och Budget för Avesta kommun 2019–2021, med följande innehåll:
- Kommunens organisation
- Vision - Avesta 2030
- Kommunövergripande mål (stöd och omsorg, barn och utbildning, lokalsamhället,
medarbetare och ekonomi)
- Ekonomiska förutsättningar (ekonomiprocess, styrprocessen i Avesta, interna
förutsättningar)
- God ekonomisk hushållning (god ekonomisk hushållning, styrelsernas uppdrag)
- Omvärlds- och nulägesanalys (samhällsekonomisk utveckling, kommunalskatt och
kommunalekonomisk utjämning 2019-2021, välfärdsmiljarderna, disponering av
resultatutjämningsreserven, RUR, och befolkning, boende arbetsmarknad)
- Finansiell analys
- Särskilda beslut 2019-2021
- Drift- och resultatbudget
- Finansieringsbudget
- Balansbudget
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- Investeringar till Mål och Budget 2019–2021
- Taxor till Mål och Budget 2019–2021
Beredning
- Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 31 oktober 2018.
- Förslag till Mål och Budget för Avesta kommun 2019–2021 från (S) och (V) daterad
9 november 2018.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s § 30, 24 oktober 2018 med förslag till VA-taxa 2019.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s § 32, 24 oktober 2018 med förslag till Avfallstaxa 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 155.
- MBL § 11 förhandlingsprotokoll 7 november 2018, som föregåtts av MBL § 19, med
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Kommunal.
- Förslag till Mål och budget 2019–2021 från (M), (C), (L) och (KD), (Alliansen), daterad
19 november 2018.
Vid kommunstyrelsens beredning delas protokoll från MBL § 19 och MBL § 11 samt
Alliansens budgetförslag ut.
Lars Isacsson (S) lägger ett tilläggsyrkande om 1,5 mkr under särskilda beslut för
kommunstyrelsen 2019 och 2020, benämnt ”Åtgärder för att sänka arbetslösheten”. Det
innebär att resultatet minskas från 7 till 5,5 mkr. år 2019 respektive 9 till 7,5 mkr. år 2020.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till förslaget till budget 2019–2021 från (S) och (V) med
tilläggsyrkandet.
Johan Thomasson (M) yrkar bifall till förslaget till budget 2019–2021 från Alliansen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Lars Isacssons förslag vunnit.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Mål och budget 2019–2021 för Avesta kommun revideras enligt förslag från (S) och (V)
daterat 9 november 2018 med tillägg om 1,5 mkr under särskilda beslut för
kommunstyrelsen 2019 och 2020, benämnt ”Åtgärder för att sänka arbetslösheten”. Det
innebär att resultatet minskas från 7 till 5,5 mkr. år 2019 respektive 9 till 7,5 mkr. år 2020.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
• Kommunstyrelsens avgifter för kopior.
• Omsorgsstyrelsens taxa för fjärrkamera i hemtjänsten.
• Omsorgsstyrelsens taxa för ersättning för placerade barn enligt SoL (Socialtjänstlagen).
• Omsorgsstyrelsens taxa för familjerådgivning.
• Bildningsstyrelsens kommunala barnomsorgstaxa.
• Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2019: Avgiftsbelopp
med index i taxor.
• Avesta Vatten och Avfalls AB:s VA-taxa 2019.
• Avesta Vatten och Avfall AB:s Avfallstaxa 2019.
Johan Thomasson (M), Fredrik Mattson (M), Maarit Hessling (M) och Jan-Olof Källström (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens budgetförslag.
___
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Finansiering av ordningsvakter

Dnr. KK 2018-000224 114
Kommunens säkerhetssamordnare har i augusti 2018 tillskrivit polismyndigheten med begäran
om att, med stöd av 3 § lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV), förordna ordningsvakter att
tjänstgöra i vissa delar av Krylbo, Avesta kommun. Den 30 oktober 2018 erhöll kommunen
polismyndighetens beslut. Beslutet innebär ett tillstånd att förordna ordningsvakter från och
med den 1 november 2018 till och med den 30 april 2019.
Under tiden har kommunen upphandlat Securitas Sverige AB som ordningsvakter för det
aktuella området. Den totala anbudssumman uppgår till 617 730 kronor för
ordningsvaktspatrull dagligen under två månader.
Kommunstyrelsen har nu att besluta om förordnande av ordningsvakter samt finansiering av
dessa.
Kommunsekreteraren la vid arbetsutskottets sammanträde förslag i ärendet.
Beredning
- Polismyndighetens beslut om förordnande enligt 3 § lag om ordningsvakter, 26 oktober
2018.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2 november 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2018, § 156.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Pia Aronsson (V) att insatsen ska utvärderas och att
det lokala brottsförebyggande rådet ska få det uppdraget.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att förordna ordningsvakter för tjänstgöring i Krylbo under tre
månader under perioden 1 december 2018 och längst till och med 30 april 2019.
- Finansiering av maximalt 620 000 kronor sker inom kommunstyrelsens ram.
- Kommunstyrelsen uppdrar till resultatenhetschefen på teknisk service att, i samråd med
polismyndigheten och vaktbolaget, lägga upp tider för bevakningen.
- Kommunens lokala brottsförebyggande råd får i uppdrag att utvärdera insatsen.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Resultatenhetschefen teknisk service
Lokala brottsförebyggande rådet
Ekonomienheten

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 40

2018-11-19

Kommunstyrelsen

§ 179

Investering Boken 4, Badhustomten

Dnr. KK 2018-000319 107
Gamla Byn AB har den 15 november 2018 tagit beslut om att bevilja medel om totalt 180
miljoner kronor för nyproduktion på Boken 4 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner projektet.
Projektet går under namnet Badhustomten och innebär byggandet av 72 lägenheter samt
lokaler om 727 kvadratmeter i bottenvåningen.
Byggpartner har lämnat det lägsta anbudet och beslut om tilldelning gick ut den 2 november
2018 och överklagandetiden gick ut den 13 november 2018.
I projektet blir det 32 lägenheter med kategori Trygghetsboende, krav på att minst en person i
hushållet är 65 år eller äldre. Övriga 40 lägenheter blir vanliga hyresrätter.
Omsorgsförvaltningen har bokat upp cirka 300 kvadratmeter av lokalerna i bottenplan.
Projektet har även planerat in en ungdomsmottagning på cirka 280 kvadratmeter. När
projektet startade tillhörde ungdomsmottagningen Avesta kommun. När projektet är
färdigställt kommer ungdomsmottagningen att tillhöra Region dalarna. I dagsläget är det inte
klart om de flyttar från sin nuvarande lokal. Sedan finns även en vakant lokal på 144
kvadratmeter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna Gamla Byn
AB:s investeringsplaner för projektet Badhustomten.
Beredning
- Protokollsutdrag från Gamla Byn AB 15 november 2018, § 73.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2018, § 157.
Vid kommunstyrelsens beredning delas protokollsutdraget från Gamla Byn AB ut.
Laila Borger (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Johan Thomasson (M) yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Laila Borgers bifallsyrkande har
vunnit.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner Gamla Byn AB:s investeringsplaner för projektet
Badhustomten.
Johan Thomasson (M), Tomi Sandvik (SD), Fredrik Mattson (M), Maarit Hessling (M) och
Jan-Olof Källström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Thomassons
avslagsyrkande.
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Delgivningar

Kommunstyrelsen delges
- Personalutskottets beslut 29 oktober 2018, § 5 och 6.
- Arbetsutskottets beslut 30 oktober 2018, § 123–131.
Övriga delgivningar finns att läsa på:
https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommandesammantraden/kallelser/
1. Dnr. KK 2018-000308 040
Svar till Södra Dalarnas Sparbank angående finansiering av projektet Lika Olika.
2. Dnr KK 2018-000313 279
Information från Boverket om Bostadsmarknadsenkäten 2019 och Plan-, bygg och
tillsynsenkäten 2018
3. Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:42: Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK
och LPAK
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Tack

Ordföranden tackar alla ledamöter för samarbetet under mandatperioden och riktar ett särskilt
tack till Linus Fransson (MP) i och med att Miljöpartiet inte längre återfinns i
kommunfullmäktige och följaktligen inte heller i kommunstyrelsen.
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