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§ 34

Informationsärenden

Aktuella styrelsefrågor
Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) och kommundirektör Anders Friberg
informerar om kommunens arbete med anledning av Covid-19.
Bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg (S), informerar bland annat om hur läget är
med distansstudier på gymnasieskolan, försäljning av lunchlådor och om att förvaltningen
kommer att presentera förslag till budgetanpassningar via bland annat kommunens hemsida.
Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, berättar att, på grund av
pandemiläget, planerar bolaget att utse en vice-VD på morgondagens styrelsemöte.
___
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§ 35

Månadsrapport februari 2020 för teknisk service

Dnr. KK 2020-000087 043
Teknisk service har överlämnat månadsrapport för februari 2020.
Aktuellt läge
Januari och februari har kännetecknats av mycket milt väder och ingen snö, vilket inneburit
låga kostnader för vinterväghållningen. Efter februari redovisar den verksamheten ett
överskott på 2,6 miljoner kronor (mkr). Även övrig verksamhet inom teknisk service redovisar
ett överskott med 1,0 mkr. Totalt överskott uppgår till 3,6 mkr.
Årsprognos
Kostnader för kraftiga snöfall i början av mars beräknas tyvärr minska överskottet för
vinterväghållningen. Det är mycket svårt i nuläget att bedöma årsutfallet för den verksamheten
men prognos är i nuläget plus 1 mkr. När det gäller övrig verksamhet inom teknisk service
beräknas årsbudgeten hållas. Det betyder i nuläget att årsprognosen för teknisk service är ett
överskott med 1 mkr.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 18.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 23 mars 2020, § 13.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport februari 2020 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
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Rabatt gatuvärmeavtal för 2020

Dnr. KK 2020-000088 311
Teknisk service föreslår rabatt gällande gatuvärmeavtal för 2020.
I dagsläget finns två olika typer av avtal med de fastighetsägare som finns runt gågatan
gällande den gatuvärmeanläggning som idag värmer upp gatan och håller den snö- och isfri
vintertid.
Den ena avtalstypen upprättades i början 1980-talet och priset i avtalet indexeras med 2/3 av
konsumentprisindex, KPI, med utgångspunkt från juni 1983. Grundpriset i det avtalet var 34
kronor per kvadratmeter, kvm, nu 2020 är priset efter indexering 79,89 kronor per kvm enligt
det avtalet.
Den andra avtalstypen som gäller från och med 2013 har en ny konstruktion och där är priset
97,54 kronor per kvm för 2020.
För att inte olika priser ska gälla för samma tjänst (gatuvärme), föreslås att en rabatt ges med
17,64 kronor per kvm för det nya avtalet för år 2020, vilket då innebär att båda avtalen får ett
pris på 79,89 kronor per kvm för 2020.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 13.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 23 mars 2020, § 14.
Kommunstyrelsens beslut
- Rabatt om 17,64 kronor per kvadratmeter för 2020 ges till de fastighetsägare som tecknat
det nya avtalet för gatuvärme.
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§ 37

Bidrag för eventet Skördefest i södra Dalarna
4–6 september 2020

Dnr. KK 2020-000082 149
Skördefest i södra Dalarna ideell förening har inkommit med ansökan.
Föreningen anför i sin ansökan att de ser den lokala maten som en angelägenhet för hela det
lokala samhället där en av Skördefestens främsta uppgifter är att skapa kontakt mellan
konsumenten som bor i kommunen och de olika matproducenter som vill ha en direkt
kontakt med sina lokala kunder. Skördefestens syfte som ideell förening är att lyfta fram,
manifestera och utveckla den lokala maten i området. Det långsiktiga målet är fler, större och
lönsammare företag med hög kvalité, ökad kunskap om den lokala matproduktionen och
ökade kontaktytor mellan producenter och konsumenter. Detta leder till ett stabilare och
tryggare samhälle.
Skördefesten planeras att genomföras som vanligt den första helgen i september, 4–6
september, och vill fortsätta att växa stadigt. Efterfrågan på lokala produkter ökar och man ser
ett antal nya producenter som har behov av att komma med och möta nya kunder, och tvärt
om. Föreningen hoppas på runt 40 besöksmål och att antalet besök fortsätter att öka i en takt
som tidigare, med målet att ha besöksmål av hög kvalité och nöjda besökare.
De exakta aktiviteterna är inte planerade idag men inslag som Skördefestvecka i de offentliga
köken, olika matmarknader, Årets Skördefesthjärta, nominering och prisande av Lokala
Hjältar i samarbete med Södra Dalarna Sparbank, Fröjdafestivalen i Stjärnsund. Bystugedans
och potatistavlan ligger med i planeringen.
Kommunens näringslivsutvecklare har kontaktat kostenheten i kommunen som anger att
enheten på grund av det ekonomiska läget, så som det ser ut just nu, inte kommer att kunna
delta med inslag av Skördefestvecka i de offentliga köken eller eventuell matmarknad i år.
Hedemora och Säters kommuner kommer att ge 25 000 kronor vardera i stöd.
Avesta kommun ger vid sidan av denna ansökan genom Folkare Landsbygdsforum varje år
3 500 kronor, i form av en annonseringsplats i Skördefestens broschyr.
Skördefesten i södra Dalarna ansöker om 35 000 kr som medfinansiering för genomförandet av
evenemanget den 4–6 september.
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§ 37 (forts)
Plan- och näringslivsutskottet föreslår att Avesta kommun ska bidra med 20 000 kronor till

evenemanget samt att finansiering ska belasta ID för besöksnäring.

Beredning
- Ansökan från Skördefest i södra Dalarna ideell förening 3 mars 2020.
- Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från näringslivsutvecklaren 5 mars 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 23 mars 2020, § 18.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta kommun bidrar med 20 000 kronor till Skördefest i södra Dalarna 2020.
- Finansieringen belastar ID för Besöksnäring.
- Bidraget betalas inte ut om Skördefest i södra Dalarna 2020 ställs in.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Föreningen
Näringslivsutvecklaren
Ekonomienheten

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 8

2020-04-06

Kommunstyrelsen

§ 38

Månadsrapport februari 2020

Dnr. KK 2020-000095 042
Månadsrapport februari 2020 med årsprognos för Avesta kommun har överlämnats från
ekonomienheten. Månadsrapporten innehåller en redogörelse för verksamhet, ekonomi och
personal för kommunens styrelser och nämnder.
Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett underskott för 2020 med
-4 miljoner kronor (mkr). Prognosen är en avvikelse mot budget med -10 mkr.
Styrelserna – aktuell period
Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett underskott i förhållande till budget med + 10,7 mkr
(12,0) med fördelningen:
Kommunfullmäktige +0,2(+ 0,1)
Kommunstyrelsen +10,3 mkr (+9,0)
Omsorgsstyrelsen + 3,6 mkr (+3,2)
Bildningsstyrelsen -2,8 mkr (-0,4)
Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -0,6 mkr (+ 0,1). (Siffra inom parentes är avvikelse
föregående månad.)
Finansiering
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar –2,3 mkr (-0,4). Finansnetto visar +/- 0 mkr (-0,2).
Kommunen
Kommunens totala resultat är + 10 mkr (+12,6). Förväntat resultat enligt budget är +1,3 mkr,
vilket innebär en avvikelse mot budget med +9 mkr.
Styrelserna - årsprognos
Årsprognosen för styrelserna beräknas bli - 4 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 11.
Teknisk service prognostiserar ett överskott med 1 mkr, mycket beroende på den snöfattiga
vintern.
För den kommunövergripande verksamhet är prognosen + 10 mkr. Merparten utgörs av
kapitaltjänstkostnader för ej färdigställda investeringar, 8 mkr. En överprövning av upphandling
av upphandling av markarbeten påverkar planeringen och kommer att försena
investeringsprojekten.
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§ 38 (forts)
Omsorgsstyrelsens prognos -5 mkr
Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att prognostisera då konjunkturer och andra
omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. Behoven inom individ och
familjeomsorgens område ökar i flertalet av landets kommuner. I Avesta har vi under flera år
erfarit behovsökningar inom barnavård, missbruksvård och försörjningsstöd. Under senare
hälften av 2019 och hittills i år har vi också haft en förhållandevis stor behovsökning i
hemtjänsten.
Bildningsstyrelsens prognos -10 mkr
Utbildning är den nya resultatenheten i bildningsförvaltningen. I den ingår grundskola, gymnasiet,
vuxenlärande och integration. Utbildning har ett resultat efter februari på -3 162 tkr.
Gymnasiet har efter februari ett resultat på 146 tkr. Vux/Integrations resultat är -142 tkr och
grundskolan har ett resultat på -3 167 tkr. Det stora underskottet på grundskolan består till
största delen av de omställningskostnader som omorganisationen inneburit. Prognosen för
grundskolan är -10 000 tkr vid årets slut.
Miljö- och bygg prognosticerar budget i balans.
Finansiering
Den senaste skatteprognosen skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett underskott i
förhållande till budget med -9 mkr. SKR kom 2020-03-20 med en extra prognos för
skatteintäkterna. Dem tar främst sikte på kommande år, 2021 och senare. Prognosen visar på en
svag utveckling av skatteunderlaget. SKR skriver ner prognosen 2021 med 0,9 procentenheter.
0,1 procentenhet motsvara 50 kronor per invånare. Totalt skrivs utfallet av skatteunderlaget ner
med - 10 mkr för Avesta.
Finansnettot förväntas bli lika med budget.
Kommunen
Resultatet för året beräknas till – 4 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med 10 mkr.
Investeringar
Investeringar för perioden uppgår till 11 mkr. De utgörs av äldreboende och förskola Balders
Hage, IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar.
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§ 38 (forts)
Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår för år 2020 till 72 mkr. Årets
investeringsvolym är hittills budgeterad till cirka 97 mkr. I den summan ingår även de
investeringar som beslutats 2019 och tidigare, totalt 24 mkr. I årets investeringar ingår slutfasen
för Balders hage med äldreboende och förskola, 11 mkr. Övriga större investeringar utgörs bland
annat av IT-investeringar, 16 mkr totalt för samtliga verksamheter. Investeringar i gatu- och
vägnät uppgår till drygt 30 mkr. I dessa investeringar ingår projekteringskostnader för bland
annat Lerbäcksleden och broar, förbättrat vägunderhåll, gatu- och trygghetsbelysning.
Vid kommunstyrelsens beredning medverkar ekonom Ann Sofi Hopstadius.
Beredning
- Tjänsteskrivelse med månadsrapport från ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 38.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Lars Isacsson (S) att 3 miljoner kronor av de
extramedel som kommunen erhåller med anledning av Coronaviruset ska avsättas för åtgärder
till kultur- och idrottsföreningar, det lokala näringslivet samt personalfrämjande åtgärder.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun, februari 2020, godkänns.
- 3 miljoner kronor avsätts av de extramedel som kommunen erhåller med anledning av
Coronaviruset för åtgärder till kultur- och idrottsföreningar, det lokala näringslivet samt
personalfrämjande åtgärder.
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Utredning om införande av dietisttjänst i Avesta
kommun

Dnr. KK 2019-000041 913
En motion om kompetensutveckling för att förebygga undernäring hos äldre inkom i februari
2019. Kommunstyrelsen gav bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen möjlighet att yttra sig
över motionen. Bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen författade ett gemensamt svar på
motionen som delvis innefattade ett förslag på att en dietisttjänst skulle tillsättas i kommunen.
I svaret framkom att båda förvaltningarna ställde sig positiva till en dietisttjänst men att det
krävdes ytterligare utredning för att se hur en sådan tjänst skulle utformas, under vilken
förvaltning/enhet en sådan roll ska anställas samt hur finansieringen av en sådan tjänst ska
ske.
Kommunfullmäktige beslutade i november att en utredning av dietisttjänsten skulle ske av
kommunstyrelsen. Från utredarna vid kommunkansliet har det nu inkommit en tjänsteskrivelse
med förslag till beslut.
Utformning av tjänsten
Bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen är eniga om att en dietisttjänst skulle kunna
vara ett bra stöd i verksamheten gällande äldre och kost. En dietist skulle framförallt vara ett
bra stöd ute i verksamheten på särskilt boende. Förvaltningarna anser att tjänsten bör utformas
så att den största delen av arbetstiden ska spenderas ute på enheterna som ett stöd till
undersköterskekåren i frågor som rör nutrition på olika sätt. Exempel på arbetsuppgifter skulle
vara att ge stöd och råd i kostfrågor kring enskilda brukare, arbete kring att skapa matro,
utbildning av personal i nutritionsfrågor med mera Av svaret på ursprungsmotionen framgår
det att kostenheten och omsorgsförvaltningen genomför en implementering av nya
kostriktlinjer på kommunens särskilda boenden. Under hösten har piloter genomförts på vissa
av boendena och under våren är tanken att resterande boenden ska börja följa de nya
kostriktlinjerna. En dietist skulle kunna vara ansvarig för det fortsatta arbetet efter
implementeringen för att säkerställa att de nya arbetssätten följs och för att kunna stötta
ordinarie personal i de utmaningar de ställs inför i och med de nya riktlinjerna.
Omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen anser att tjänsten bör vara en
visstidsanställning under 18 månader. Anledningen är att förvaltningarna är osäkra på vilka
effektiviseringar en dietisttjänst skulle innebära. Förvaltningarna önskar därför möjligheten att
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§ 39 (forts)
prova att ha en dietist under 18 månader för att kunna utvärdera om det är en tjänst som borde
finnas inom ordinarie verksamhet.
Under vilken förvaltning tjänsten bör placeras
Bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen är överens om att det är viktigt att en dietist
jobbar över förvaltningsgränserna. För att tjänsten ska fungera bra krävs ett nära samarbete med
både kostenheten och de särskilda boendena. Dietisten bör till största del utföra sitt arbete ute
på enheterna och båda förvaltningarna anser att tjänsten bör tillhöra omsorgsförvaltningens
resultatenhet, Vård och omsorg.
Budget
Varken omsorgsstyrelsen eller bildningsstyrelsen har utrymme för en dietisttjänst inom den
befintliga budgeten. Olika lösningar har diskuterats men i dagsläget finns det ingen möjlighet
att ersätta någon annan tjänst med en dietist, då förvaltningarna anser att en dietist inte kan
avlasta andra arbetsuppgifter i tillräckligt hög utsträckning. Förvaltningarna är överens om att
en dietist skulle vara en tillgång i arbetet kring nutritionen hos de äldre på särskilt boende. En
förutsättning för att en dietist ska kunna anställas är dock att ett tillskott till budgeten ges för en
visstidsanställning av en dietist under 2021.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunkansliets utredare 4 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 40.
Gunilla Berglund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- En dietisttjänst inrättas under 18 månader med start under första kvartalet 2021 under
förutsättning att finansiering av tjänsten beslutas i ”Mål och budget 2021–2023”
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§ 40

Medfinansiering av Avestafestivalen

Dnr. KK 2020-000085 149
Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för 14 året i följd.
Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande dagtid, bilutställning,
veteranbilspresentation, biluppvisning, presentation av olika motorsportgrenar som finns i Avesta
kommun, tivoli, marknadsförsäljare, kvalitetsunderhållning för barn och familjer, mini tuff tufftåg mm.
Avesta Lions Clubs målsättning med musikarrangemanget är att ge invånarna i Avesta
samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare.
Besökarantalet sammanlagt under helgen beräknas till 35 000 – 40 000.
Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta Kommun för
musikarrangemanget med 125 000 kr. Föregående år beviljades 120 000 kronor till
arrangemanget.
Kommunsekreteraren har inkommit med en tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Beredning
- Ansökan från Avesta Lions Club 4 mars 2020.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 11 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 41.
Kommunstyrelsens beslut
- Avesta Lions Club beviljas 125 000 kronor som medfinansiering för genomförande av
Avestafestivalen 2020.
- Stödet finansieras via Goodwill-kontot.
- Bidraget betalas inte ut om Avestafestivalen 2020 ställs in.
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Inga-Britt Widholms medborgarförslag om
skyltning om maxhastighet (gånghastighet) för
cykel-bil-permobil etc. på Kungsgatan-Gågatan

Dnr. KK 2019-000279 912
Inga-Britt Widholm har lämnat in ett medborgarförslag.
Hon önskar att det införs en maxhastighet på Kungsgatan-Gågatan på 7–9 km/tim för
cykel/bil/permobil etc. Hon skriver att vissa tror att det är fri hastighet/rally mellan gående
som gäller och att det finns risk för krockar i lekområdena för barn efter gågatan.
Teknisk service har yttrat sig över förslaget.
Teknisk service yttrande
Kungsgatan mellan Bryggaregatan och Markusgatan är gågata men har tidigare varit skyltad
som gång- och cykelbana. Nu sitter rätt skylt på plats och det är maxhastigheten gånghastighet
för alla fordonsslag. Väjningsplikt gentemot gående.
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses som besvarat utifrån teknisk
service yttrande.
Beredning
- Inga-Britt Widholms medborgarförslag 14 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 169.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 169.
- Teknisk service skrivelse nr 5.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 23 mars 2020, § 15.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.

___
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Årsredovisning Avesta kommun 2019, inklusive
koncernen

Dnr. KK 2020-000094 042
Kommunkansliets ekonomienhet överlämnar årsredovisning 2019 för Avesta kommun och
sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund.
God ekonomisk hushållning för Avesta kommun innebär att den kommunala servicen ska infria
kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt och att varje
generation ska bära sina kostnader för välfärdstjänsterna.
Balanskravet har alltsedan 2009 uppnåtts i kommunen. En tumregel för god ekonomisk
hushållning när det gäller årets resultat, enligt SKL, är att årsresultatet ska uppgå till mellan en
och två procent, vilket för Avesta innebär ett resultat på 14–28 miljoner kronor (mkr). Målet är
uppnått i Avesta med årsresultatet 24 mkr exklusive realisationsvinster.
Resultatet uppgår till 28,2 mkr att jämföra med föregående års resultat på 22,6 mkr.
Verksamheterna redovisar ojämn budgetföljsamhet. Bildningsstyrelsen visar fortsatt negativa
budgetavvikelser. Övriga styrelser och nämnder har positiva resultat. För omsorgsstyrelsen
innebär att man fått medel för Balders hage redan 2019 att dessa medel har kunnat användas för
omstrukturering av verksamhet för att försöka nå en budget i balans 2020.
Resultatutjämningsreserven tillkom 2013 och den har gett kommunerna möjlighet att fondera i goda
tider för att använda i sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande två
procent från och med år 2010 har kunnat avsättas i en resultatutjämningsreserv för att användas i
kommande lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både avsättning och
ianspråktagande och resultatutjämningsreserven uppgår till maximalt beslutat belopp på 40 mkr. I
anspråkstagande av fonden får ske enligt propositionens förslag om skatteutveckling. Enligt
senaste prognos är detta möjligt 2020. Vid ett negativt resultat kan upplösning av fonden ske upp
till ett nollresultat.
Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 270 mkr för år 2019.
Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal verksamhet.
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Eget kapital uppgår till;
- Redovisning, enligt blandad modell
- Inklusive total pensionsförpliktelse

+ 531 mkr
– 26 mkr

Soliditeten uppgår till - 2 procent exklusive bolagens upplåning och inklusive samtliga
pensionsförpliktelser.
Långfristig upplåning uppgår totalt till 1 190 mkr fördelat på bolagen med 1 071 mkr och med
119 mkr på kommunen. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens
internbankshantering.
Den kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det
är 24 öre lägre i jämförelse med länet och 1,41 kr högre än riket.
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent,
Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten
och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 34 mkr (37 mkr) vilket är en
försämring från samma period föregående år med 3 mkr.
Årsresultat för Avesta kommun uppgår till 28,2 mkr, Gamla Byn AB uppgår till 2,3 mkr, för
Avesta Industristad AB till 3,8 mkr, Avesta Vatten och Avfall AB till -0,2 mkr och för
Räddningstjänstförbundet till 0,1 mkr, vilket totalt innebär ett koncernmässigt resultat på 34,2
mkr.
I driftredovisningen redovisas följande:
Kommunfullmäktige
Budget för kommunfullmäktige inkluderar även fullmäktigeberedning med 100 tusen kronor
(tkr). Kommunfullmäktiges verksamheter har tillsammans ett överskott med 131 tkr där
kommunfullmäktige står för merparten.
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet har ett årsresultat som är 1,6 mkr bättre än budget. Merparten är beroende på
personalvakanser.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 17

2020-04-06

Kommunstyrelsen

§ 42 (forts)
Teknisk service resultat för året blev – 4,3 mkr, vilket i stort motsvarar underskottet för
vinterväghållningen (-3,8 Mkr). Första kvartalet 2019 var mycket besvärligt ur
väghållningssynpunkt och innebar stor belastning på ekonomin.
De kommunövergripande verksamheterna inom kommunstyrelsen visar ett stort överskott, 29
mkr. Delar av budgeterade medel som inte nyttjats för ännu ej färdigställda investeringar uppgår
till 7 mkr. Flera av projekten är fleråriga och medlen kan nyttjas först när investeringen är
färdigställd. Reavinster uppgår till drygt 3 mkr, särskilda ersättningar moms 3,5 mkr, lönepott och
pensionsmedel 10 mkr.
Omsorgsstyrelsen
Förvaltningens resultat är + 7 069 tkr. Förvaltningens buffert är 16 553 tkr. Bufferten balanserar
ökade kostnader för placeringar och försörjningsstöd men avses att under 2020 täcka
kostnaderna för äldreboende i Balders Hage.
Socialtjänstens resultat är – 9 477 tkr. Försörjningsstöd har negativt resultat med – 1 652 tkr trots
extra medel från kommunfullmäktige 2019 med 5 000 tkr. Extern vård för barn och vuxna enligt
Socialtjänstlagen, SoL, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och Lag om vård av missbrukare i vissa fall,
LVM, redovisar underskott med – 18 822 tkr. Vid analys av strukturerad standardårskostnad
2019 konstaterades att Barn och familjeenheten är underbudgeterade och mycket effektivare än
statistiskt förväntat. Individ och familjeomsorgen är totalt sett i nivå med statistiskt förväntad
kostnad men missbruksvård och försörjningsstöd är mer kostsam än förväntat. Socialtjänsten
vårdar elva ensamkommande barn (EKB) i familjehem eller HVB-hem. LSS och socialpsykiatri;
boenden, assistans, daglig verksamhet/sysselsättning och öppen verksamhet redovisar positiva
resultat. I enlighet med strukturerad årskostnad är LSS verksamheten lika effektiv som förväntat.
Vård och omsorgs resultat är – 7 tkr. Resultatenheten är effektivare än förväntat enligt
strukturerad standardårskostnad. Sjuksköterskeenheten har en budget i balans trots stor inhyrning
av bemanningssjuksköterskor. Äldreboendena har övervägande budget i balans men hemtjänsten
har ett negativt resultat på – 3 390 tkr. Bemanningsenheten har ett underskott på – 768 tkr.
Arbetet fortsätter med att effektivisera planering och bemanning inom hela resultatenheten.
Ej verkställda beslut till äldreboende 2019-12-31 är 20 personer. Elva betaldagar från Regionen
för medicinskt färdigbehandlade under året har registrerats. Nio ej verkställda beslut till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) har rapporterats.
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Bildningsstyrelsen
Förvaltningens resultat är -13 321 tkr. En stor anledning till det negativa resultat är den stora
minskningen av statsbidrag. Asyl- och schablonersättningen från Migrationsverket har också
minskat drastiskt jämfört med 2018. Organisationen har inte hunnit ställa om i tid vilket medfört
att kostnaderna inte minskat i samma takt som intäkterna. Budgetanpassningar har gjorts under
året men full effekt har inte uppnåtts. I övrigt kan även nämnas att det under 2019 genomfört en
del hyreshöjande åtgärder vilket innebär en ökad kostnad på ca 400 tkr/år för hela förvaltningen.
Kultur & fritid redovisar ett resultat på -2 096 tkr vilket till viss del kan förklaras av bland annat
ökade energikostnader. Oförutsedda kostnader som att Avestavallen drabbades av en vattenskada
har påverkat årets resultat. Verket har även fått minskade intäkter under året.
Grundskolan redovisar ett resultat på -12 580 tkr vilket till största delen beror på att man inte
hunnit ställa om sin organisation utifrån minskade statsbidrag.
Kostverksamheten redovisar ett resultat på -311 tkr vilket beror på högre livsmedelskostnader
under hösten än vad man budgeterat för.
Hela förvaltningen kommer under 2020 fortsätta att jobba med budgetanpassningar för att ta
igen 2019 års negativa resultat och för att ha en budget i balans vid 2020 års utgång.
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Resultatet för året innebär ett underskott med -1,5 mkr. Kostnader kopplade till avverkning av
skog i Horndal inför Googles eventuella etablering har saknat budget och påverkat resultatet
negativt, -2,4 mkr.
I redovisningen för kommunens bolag och förbund redovisas följande:
Gamla Byn AB/Avesta industristad AB
I Gamla Byn AB:s koncern ingår också dotterbolaget Avesta industristad AB.
Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 216 (210) mkr, vilket är en ökning med
ca 6 mkr jämfört med föregående år och som främst beror på ökad uthyrning av lokaler.
För att bibehålla fastighetsbeståndets värde har moderbolaget ett långsiktigt mål att driftnettot
skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2019 blev 301 (316) kr/m². Avkastningen på totalt
kapital uppgår till 4,9 (5,3) %.
Soliditeten per 2019-12-31 för moderbolaget är 27,4 (28,0) %.
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Koncernens investeringsvolym uppgick under 2019 till 104 (89) Mkr varav i moderbolaget ca 83
(74) Mkr.
Styrelsen har beslutat att bygga 70 lägenheter på gamla badhustomten. Det blir
förvaltningslokaler på bottenvåningen och bostäder på våningarna ovanför.
Avesta vatten och avfall AB
Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 63,1 Mkr (62,0), varav 40,7 Mkr (39,8) avser
VA-verksamheten och 22,1 (22,0) avser avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till 28,8 mkr (10,8) varav 28,1 i maskiner och andra tekniska
anläggningar. Vid årets slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 31,2 mkr varav
11,3 mkr avser projekt som beräknas vara färdigställda 2020.
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Förbundet har haft en bruttokostnad på 64,3 Mkr och externa intäkter motsvarande 7,2 Mkr.
Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag
från medlemskommunerna enligt de procentsatser som finns angivna i förbundsordningen.
Kommunbidraget för verksamhetsåret 2019 uppgår till totalt 61 671 tkr
Genomförd investering avseende övningshus har i sin helhet finansierats med likvida medel.
Beredning
- Tjänsteskrivelse med årsredovisning från ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 42.
Vid kommunstyrelsens beredning medverkar ekonom Ann Sofi Hopstadius. Hon informerar
om att 2019 års justerade resultat är 24,9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut
- Årsredovisning för år 2019 överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande efter
inhämtande av revisionsberättelsen.
- Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets justerade resultat 24,9 miljoner kronor.
- Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska respektive ordförande redovisa
styrelsens verksamhetsberättelse.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2020-04-06

Kommunstyrelsen

§ 43

Sida 20

Årsredovisning Gamla Byn AB inklusive Avesta
Industristad AB 2019

Dnr. KK 2020-000097 042
Gamla Byn AB
Moderbolaget Gamla Byn AB med sitt dotterbolag Avesta Industristad AB har inkommit med
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalyser för
räkenskapsåret 2019.
Av verkställande direktörens förord framgår bland annat följande:
Under året har bolaget arbetat med ett flertal projekt. Ett stort projekt som slutfördes under
året är den nya idrottshallen vid Markusskolan. Övriga större byggprojekt som pågår och
förväntas bli färdigställda i början av 2020 är utbyggnaden av idrottshall i Skogsbo skola och
utbyggnation av gemensamhetsboende i centrala Avesta. Bolaget projektleder även
nyproduktion av ett äldreboende kombinerat med förskola med Avesta kommun som
beställare vilket även det kommer att stå klart i början av 2020. Gamla Byn AB genomför även
en omfattande totalrenovering av Åvestadalsskolan i Krylbo.
Av förvaltningsberättelsen framgår vidare bland annat att bolagets lägenhetsbestånd vid årets
slut uppgår till 1 027. Bolagets vakanser har varit mycket låga under året och vid årets slut
uppgick de vakanta lägenheterna till 9.
Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till cirka 216 miljoner kronor, vilket är en
ökning med cirka 6 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Till årsstämman för Gamla Byn AB står 79 414 368 kronor i balanserade vinstmedel till
förfogande vilka föreslås överföras i ny räkning.
Gamla Byn AB:s styrelse behandlade bokslutet och årsredovisningen den 25 februari 2020 och
beslutade då att godkänna den finansiella rapporten och likviditetsrapporten samt att
godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2019. Styrelsen beslutade vidare att föreslå
årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Gamla Byn AB. KPMG tillstyrker att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Avesta Industristad AB
Av verkställande direktörens förord framgår bland annat:
Under året har en större ombyggnation i Koppardalen pågått. Avesta Industristad AB
anpassar cirka 1 000 kvadratmeter till Arbetsförmedlingen. Inflyttning beräknas ske i början av
2020. Denna satsning kommer att bidra till ökad rörelse i området vilket medför att
Koppardalen ytterligare ökar sin attraktivitet i ett företagarperspektiv.
Bolagets årsresultat efter finansiella poster uppgår till 3,9 miljoner kronor och det är historiskt
sett ett gott resultat. Bolaget arbetar dock fortsatt med att öka uthyrningen av vakanta ytor.
Ett ökat kassaflöde behövs då bolaget står inför stora utmaningar med omfattande
investeringar i form av bland annat lokalanpassningar för att höja statusen i befintligt
fastighetsbestånd.
Till årsstämmans förfogande står 23 261 257 kronor i balanserade vinstmedel till förfogande
vilka föreslås balanseras i ny räkning.
Avesta Industristad AB:s styrelse beslutade den 25 februari 2020 att godkänna den finansiella
rapporten och likviditetsrapporten samt att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år
2019. Styrelsen beslutade vidare att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet
med förslaget i resultatdispositionen.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Avesta Industristad AB. KPMG tillstyrker att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beredning
- Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 för Gamla Byn AB.
- Protokollsutdrag från Gamla Byn AB 25 februari 2020, § 4.
- Revisionsberättelse från KPMG gällande Gamla Byn AB, daterad 27 februari 2020.
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 för Avesta Industristad AB
- Protokollsutdrag från Avesta Industristad AB 25 februari 2020, § 4.
- Revisionsberättelse från KPMG gällande Avesta Industristad AB, daterad 27 februari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 43.
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Roy Uppgård (KD) deltar inte i förslaget till beslut gällande ansvarsfrihet för styrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för
räkenskapsåret 2019.
- det balanserade resultatet i moderbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för
Avesta Industristad AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.
- det balanserade resultatet i dotterbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens beslut
- Bolagens verksamheter som bedrivits under 2019 har varit förenliga med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 23

2020-04-06

Kommunstyrelsen

§ 44

Årsredovisning Avesta Vatten och Avfall AB 2019

Dnr. KK 2020-000078 042
Avesta Vatten och Avfall AB har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 62,8 miljoner kronor, varav 40, 7 miljoner
avser VA-verksamheten och 22,1 miljoner avser avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till 28,8 miljoner kronor varav 28,1 i maskiner och andra tekniska
anläggningar och 0,7 i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick
investeringarna i pågående nyanläggningar till 31,2 miljoner kronor varav 11,3 avser projekt
som beräknas vara färdigställda 2020.
Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till minus 0,5 miljoner kronor.
Till årsstämman står 12 572 380 kronor tillförfogande.
Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse beslutade den 19 februari 2020 att godkänna
årsredovisningen för 2019. Styrelsen föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet
med förslaget i resultatdispositionen.
KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Avesta Vatten och Avfall AB. KPMG
tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beredning
Årsredovisning för Avesta Vatten och Avfall AB
Protokollsutdrag från Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse 19 februari 2020, § 2.
Revisionsberättelse från KPMG gällande Avesta Vatten och Avfall AB inlämnad 27 februari
2020.
Patrik Sundin (S) deltar inte i förslaget till beslut gällande ansvarsfrihet för styrelsen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Avesta Vatten och Avfall AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Vatten och Avfall AB för år
2019.
- det balanserade resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens beslut
- Bolagets verksamhet som bedrivits under 2019 har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

___
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Tilläggsinvestering Gruvgärdets
återvinningscentral

Dnr. KK 2020-000072 049
Den 5:e december 2018 beslutade Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse att Gruvgärdets
återvinningscentral skulle bli permanent och att ytterligare investeringar skulle ske i byggnader
för mottagning av avfall, i personal och administrationsbyggnad, i förråd samt i förbättrat
skalskydd.
Den totala investeringen för återvinningscentralen beräknades då till 25,9 miljoner kronor
inkluderande de markarbeten som redan utförts under år 2018. Beslutet i Avesta Vatten och
Avfall AB:s styrelse godkändes därefter av kommunfullmäktige.
Under år 2019 har projektering och framtagande av ritningar samt handlingar för upphandling
av byggnader och markarbeten genomförts. Inkomna anbud visar att den totala investeringen
för återvinningscentralen beräknas uppgå till 28,5 miljoner kronor. Ett beslut om
tilläggsinvestering på 2,6 miljoner kronor behöver därför ske.
Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse begär nu att fullmäktige ska godkänna denna
tilläggsinvestering.
Beredning
- Protokollsutdrag från Avesta Vatten och Avfall AB den 19 februari 2020, § 3.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 45.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner en tilläggsinvestering på 2,6 miljoner kronor för
byggnation av Gruvgärdets återvinningscentral.
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Gunilla Berglunds (C), Annika Johanssons (C),
Lars-Åke Carlssons (C) och Karin Perers (C)
motion angående Gruvgärdets
återvinningscentral

Dnr. KK 2019-000301 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Avestas nya återvinningscentral Gruvgärdet i Krylbo är flitigt använd och välorganiserad.
Avestaborna lämnar mycket till återvinning. Det är bra och positivt för miljön.
Men det saknas möjlighet att återvinna alla sorters plastavfall. Nu kan man sortera och lämna
plastförpackningar i en behållare. Övrigt avfall av plast som till exempel större dunkar,
trädgårdsmöbler, emballage mm ska lämnas i brännbart vilket inte är optimalt ur miljösynpunkt.
Även planglas, till exempel gamla fönsterrutor, återvinns inte heller. Det ska lämnas där det står
fyllnadsmaterial.
För att öka återvinning av dessa material bör det införas ytterligare "fraktioner" för sortering av
plast och glas.
Undertecknade yrkar att utökningen av sortering enligt ovan kan införas snarast och att det sker
genom dialog mellan Avesta kommun och avfallsbolaget.
Motionen har skickats till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande.
Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande
Avesta Vatten arbetar ständigt med att ta hand om avfallet så att man kommer så högt upp i
avfallstrappan som möjligt. Det finns även angivna mål i avfallsplanen för Avesta kommun
som behandlar mottagandet av grovavfall. Två av dessa mål anges nedan:
• Behandling av grovavfall ska så långt som möjligt styras till återvinning och resultatet
ska delges hushållen.
• Resultateffektiva och klimatfrämjande transporter av grovavfall ska prioriteras.
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I detta arbete samarbetar Avesta Vatten med övriga kommuner och bolag i Dalarna genom
organisationen Dala Avfall. Det pågår arbete med flera projekt i Dala Avfall och ett exempel
är ett projekt som syftar till att utöka antalet fraktioner som kan återvinnas vid
återvinningscentralerna. Det kan till exempel handla om att göra gemensamma upphandlingar
för mottagning och behandling av materialet eller gemensamma logistiklösningar.
Av de fraktioner som motionärerna tar upp så är inte allt ett kommunalt ansvar.
Förpackningar, såväl stora som små, ska samlas in och tas om hand av förpackningsindustrin.
De återvinningsbehållare som finns på Gruvgärdets återvinningscentral ägs och töms av FTI
AB som sköter insamlingen år förpackningsindustrin. Större plastförpackningar som inte ryms
i FTI:s behållare förekommer ytterst sällan i hushållen. De stora plastförpackningar som
förekommer inom lantbruket och industrin samlas in genom särskilda insamlingssystem och är
inte ett kommunalt ansvar.
Vad gäller övriga fraktioner såsom hårdplast som inte är förpackningar finns det inte idag
något bra insamlingssystem som fungerar i vår region. De system som finns kräver långa
transporter vilket också medför höga mottagningskostnader. För mottagning och återvinning
av planglas finns inte heller något mottagningssystem i regionen. De mottagningssystem som
finns ställer också höga krav på att fraktionen ska vara fri från trä, kitt och lim.
Avesta Vatten ser inte att det idag finns mottagningssystem med vettiga logistiklösningar som
skulle motivera utökning med sortering av de fraktioner som motionärerna föreslår. Det skulle
även bli kostsamt, men vi arbetar tillsammans med Dala Avfall för att hitta mottagningssystem
och gemensamma logistiklösningar som kan utöka antalet fraktioner som återvinns.
Avesta Vatten och Avfall AB avstyrker motionärernas förslag.
Beredning
- Centerpartiets motion 28 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 172.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019. § 172.
- Avesta Vatten och Avfall AB 19 februari 2020, § 4.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 46.
Gunilla Berglunds (C) yrkar bifall till motionen. Patrik Sundin (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Patrik
Sundins förslag vunnit.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.
Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Christer Karlssons (SD), och Margareta
Lindgrens (SD) motion om införande av fria
broddar för pensionärer fyllda 65 år
mantalsskrivna i Avesta kommun

Dnr. KK 2019-000304 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Sedan tidigare vet vi att halkolyckor ökar markant inom Avesta kommun när vintern kommer
och när den första halkan lägger sig som en blankpolerad yta över kommunens gator, cykelvägar
och offentliga platser. Många äldre personer råkar ofta illa ut och bryter både armar och ben när
de halkar och inte klarar av att parera ett fall. Dels så försämras reaktionsförmågan med stigande
ålder, dels så blir kroppen i ett sämre skick pga. av olika sjukdomar och många gånger pga.
osteoporos (benskörhet). Osteoporos är mycket vanligt förekommande hos kvinnor. Kvinnor
har en två till tre gånger högre risk än män att drabbas av osteoporos och vid 70-års ålder har
drygt var tredje kvinna och var sjätte man benskörhet (Källa: 1177 vårdguiden).
Kostnaden för samhället gällande halkrelaterade frakturer är många gånger hög. Förutom den
akuta vården så krävs det även en lång rehabilitering för att kunna fungera och leva ett normalt
och rörligt liv fortsättningsvis.
Enligt DRG, diagnosrelaterade grupper (ett sätt att klassificera vårdinsatser i sjukvården genom
att sammanställa diagnoskoder så skapas DRG koder), så är kostnaden under år 2018 för en
handledsoperation eller en fotledsoperation 26 900 SEK vid ett okomplicerat brott. Vid ett
komplicerat brott är kostnaden 42 629 SEK. Görs något av ingreppen vid dagkirurgi så är
kostnaden 21 600 SEK. En lårbensfraktur kostar 52 920 SEK. En okomplicerad höft- &
bäckenfraktur kostar 44 695 SEK medan en komplicerad höft- & bäckenfraktur kostar 57 938
SEK. Alla dessa kostnader är beräknade vi slutenvård. Det tillkommer även kostnader för
eventuella återbesök med 3 110 SEK/besök. Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut eller
gipstekniker kostar 1 840 SEK/besök.
Under perioden oktober till december 2017 så besökte 284 patienter akutmottagningen på Falu
Lasarett med orsakskod för halkolycka pga. snö eller is.
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Sverigedemokraterna vill att Avesta kommun inför fria broddar för pensionärer över 65 år
som är mantalsskrivna i Avesta kommun. Distribution eller avhämtning av broddar är en
senare och mer praktisk fråga i och med att alla inte vill ha broddar eller de kanske redan har
fungerande broddar. Ett möjligt sätt att nå ut till kommunens innevånare är att broddarna
distribueras genom hemtjänstpersonalen, på samtliga kommunala träffpunkter och på
bibliotek och servicehus för att spara på kostnader utöver själva broddarna.
För summan, 57 938 SEK, som en komplicerad höft- & bäckenfraktur kostar, får man i nuläget
ca 643 par broddar när priset är 90 SEK per par. En investering som betalar sig på lång sikt i och
med att många halkolyckor kan undvikas. Oskarshamns kommun har både under år 2017 och år
2018 delat ut fria broddar till sina innevånare över 65 år. Andra kommuner som delat ut fria
broddar eller subventionerat kostnaden för broddar är bland annat Markaryd, Mönsterås, Habo,
Askersund, Laxå och Nora.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
- att Avesta kommun inför fria broddar för pensionärer över 65 år som är mantalsskrivna
i Avesta kommun för att förhindra höga kostnader för halkrelaterade fallolyckor som
kostar samhället stora pengar i vård och rehabilitering.
Pensionärsrådet har yttrat sig i samråd med kommunkansliets utredare.
Pensionärsrådets och kommunkansliets yttrande
Pensionärsorganisationerna inom Avesta kommun har vid möte den 4 februari 2020 tagit del
av Sverigedemokraternas motion gällande utdelning av broddar till alla medborgare inom
Avesta kommun med en ålder över 65 år och därvid beslutat yttra sig enligt följande:
Syftet med motionen är vällovligt och denna fråga har, såvitt organisationerna kan minnas,
varit föremål för en tidigare motion. Vid detta tillfälle konstaterades att ett genomförande av
motionen är behäftad med flera praktiska svårigheter. Organisationerna anser vidare att det i
dagens ekonomiska läge finns för pensionärerna angelägnare frågor att lägga tillgängliga
ekonomiska resurser på.
Pensionärsrådet föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avstyrks.
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Pensionärsrådets yttrande är också kommunkansliets yttrande och förslag till beslut gällande
Sverigedemokraternas motion gällande införandet av fria broddar för pensionärer fyllda 65 år
mantalsskrivna i Avesta kommun.
Beredning
- Sverigedemokraternas motion 28 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 175.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 175.
- Yttrande från pensionärsrådet och utredarna 28 februari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 47.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till motionen. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Lars
Isacssons förslag vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.

___
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Bo Brännströms (L) motion om riktlinjer för
förhandsbesked till investeringar i
solanläggningar

Dnr. KK 2019-000154 913
Motionen
Bo Brännström (L) anför följande i sin motion:
Mänskligheten står inför stora problem förorsakade av vår livsstil. Inte mycket talar för att vi tar
det riktigt på allvar som individer. Vi fortsätter att leva ungefär som vanligt i väntan på att någon
annan ska ta ansvaret. Våra hjärnor är inte gjorda för problem som inte syns som akuta.
Forskningen är tämligen entydig att de största miljöproblemen kommer från fossil elproduktion.
80% av koldioxidutsläppen kommer härifrån. Politiskt är frågan ohanterlig då varje försök att
strama åt och beskatta möts med ”gula västar” och bränsleuppror. Även om Sveriges energimix
är gynnsam med låga koldioxidutsläpp genom att el produceras av vatten och kärnkraft i
huvudsak. Våra reserver vid maxproduktion ligger i import av fossil kraft från kontinenten. Nu
signalerar regeringen att kärnkraften ska fasas ut och inte ersättas med ny. För egen del har jag
svårt att se hur det ska gå till då sol och vind inte producerar mer än mycket liten del av våra
behov.
Det jag själv gjort är att investera i solel och under våra ljusa månader kan det faktiskt göra
skillnad om många fler gör detsamma. Ett problem som genast visar sig är omfattningen av höga
träd på kommunal mark som skuggar solanläggningar. Då tekniken är seriekopplad minskar
produktionen av el om någon del av panelerna är skuggade.
Här föreligger en målkonflikt mellan vackra träd å ena sidan och å andra sidan att kalkylen för att
de som investerar i solkraft inte ska bli avskräckande. Jag tror att 10 års återbetalning kommer att
bli rimlig om andra förutsättningar finns. Ska fastighetsägarna bli riktigt intresserade måste det
nog till en payoff-tid i det häradet.
Jag har också förstått att en trång budget för vår förvaltning gör att de vill ha riktlinjer och
ekonomi för att hjälpa till med borttagande av skuggande träd.
Förslag: Att Avesta kommun tar fram riktlinjer för förhandsbesked till eventuella investerare i
solanläggningar när det gäller skuggande träd, samt hur kostnaderna för fällning ska hanteras.
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Motionen har remitterats till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande i
samråd med teknisk service.
V-Dala miljö & byggs och teknisk service samordnade yttrande
Klimatfrågan är idag kanske den viktigaste frågan för vår och övriga arters framtid, vilket
visades igen i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Koldioxidutsläppen måste minska.
Solenergi är idag en av de miljömässigt bästa energikällorna och användandet av solpaneler
bör öka på rätt platser och med bästa möjliga lösning på respektive plats. Det finns annan
teknik än den som nämns i motionen, system där varje solcell är ansluten till sin egen
optimerare viket gör att de kan ta vara på solens energi oberoende av varandra. Solpanelen
kan då fungera tillfredsställande även om inte alla solceller är belysta samtidigt. Samtidigt
måste man inse att alla hus inte är lämpliga att montera solceller på, till exempel på grund av
alltför omfattande skuggning av träd.
Träd är viktiga och fyller en rad olika funktioner. Alla de gratistjänster som träd (och naturen i
övrigt) ger oss kallas ekosystemtjänster.! Träd har till att börja med ofta höga upplevelsevärden
för betraktaren. De är viktiga för närmiljön och lokalklimatet, de ger skugga heta
sommardagar och bidrar till mildare vintrar. Träd dämpar buller, renar luften från skadliga
partiklar, producerar syre och, inte minst, så tar de upp stora mängder koldioxid och bidrar
därmed till att motverka den pågående klimatförändringen.
Träd hjälper även till att ta uppdagvatten och kan hindra läckage av näringsämnen till
vattendrag och sjöar. Träd är också viktiga för den biologiska mångfalden då mängder av olika
växter, svampar, insekter och djur lever i eller på träden eller är beroende av dem på annat
sätt. Stadsträd är ofta extra värdefulla, då de många gånger tillåts bli äldre och grövre än träden
i våra produktionsskogar.
Ytterligare ett problem med att börja ta ner träd i stor skala är att de träd som lämnas kvar blir
mer vindexponerade och därför lätt kan stormfällas.
Frågor som man måste ställa sig är hu stor miljöpåverkan blir när man tar ner träd och
transporterar bort dem och hur man väger en solpanels nytta för miljön och den enskilde
solpanelsägaren mot den nytta som träden har för miljön och allmänheten.
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Miljö- och byggförvaltningen och teknisk service gemensamma ståndpunkt är att det inte går
att ta fram generella riktlinjer för hur önskemål om borttagande av skuggande träd ska
hanteras och hur kostnaden för eventuell trädfällning ska fördelas. Det bör istället utvärderas
från fall till fall. Kommunen tillämpar en relativt restriktiv hållning vad gäller nedtagning av
friska träd för att tillgodose olika önskemål och denna hållning bör även gälla när önskemålen
är kopplade till solpaneler. Endast i undantagsfall kan enstaka träd tas ner för att de skuggar
solpaneler och då enbart i naturmark, ej parkmiljöer. Eventuell trädfällning kan behöva
bekostas av sökanden.
Motionen föreslås avstyrkas.
Beredning
- Bo Brännströms motion 21 maj 2019.
- Kommunfullmäktige 27 maj 2019, § 75.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2019, § 101.
- V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 3 mars 2020, § 18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 48.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.

___
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Per-Ola Ahlströms (SD) motion angående
införande av tiggeriförbud i Avesta kommuns
ordningsföreskrifter

Dnr. KK 2019-000263 913
Motionen
Per-Ola Ahlström (SD) anför följande i sin motion:
Efter godkännande dom i Högsta förvaltningsrätten den 17 december 2018 införde Vellinge
kommun tiggeriförbud genom ändring i deras lokala ordningsföreskrifter. Därefter har flera
kommuner gjort detsamma, 16 kommuner utreder frågan för kommande reglering enligt SR
Ekots undersökning den 26 augusti i år och fler kommuner väntas följa. Socialdemokratiska
Eskilstuna har infört tillståndsplikt för tiggeri.
I Avesta kommun upplevs tiggeri som ett problem av väldigt många invånare och även handlare
och företagare. Den 19:e februari i år gick Svensk Handel ut med en debattartikel om ett
nationellt förbud för att förbjuda tiggeri.
Tiggeri är ett hitintills oreglerat område som vi måste få kontroll över och de som tigger gör det
oftast för att de lever under svåra förhållanden, till exempel fattigdom, hemlöshet eller psykisk
ohälsa. Många av de utsatta som tigger i Sverige är EU-medborgare från främst Bulgarien och
Rumänien och dessa har enligt både Polisen, regering och media ofta utnyttjats av kriminella gäng
i bland annat människohandel och utpressning.
Att människor tigger löser inte deras problem i grunden, det kan tvärtom stå i vägen för att ta itu
med de bakomliggande problemen. Regeringens egen tiggeriutredare Martin Valfridsson
uppmanar därför folk att istället skänka pengar till frivilligorganisationer som verkar i exempelvis
Rumänien och Bulgarien för människors liv och levnadsförhållanden.
SVT Väst rapporterade även att Rumäniens egen ambassadör Raduta Matache i februari 2014
uppmanar den svenska befolkningen att inte ge pengar till tiggare. De som tigger på gatorna i
Sverige är till stor del fattiga romer som har mycket svåra levnadsförhållanden i sina hemländer.
Att tillåta dem att tigga här gör att problemen blir mindre synliga på hemmaplan vilket i sin tur
leder till att regeringarna i Rumänien och Bulgarien inte behöver ta itu med situationen.
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Dessa länder har bland annat fått flera miljarder kronor ifrån EU:s strukturfonder för att kunna
ta tag i dessa problem, och med hänsyn dels till migranternas önskan om att kunna leva och
försörja sig i hemlandet samt de resurser som finns där och genom EU:s strukturfonder, borde vi
från svensk sida lägga merparten av våra ansträngningar på att vara med och bidra till förändring
där.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att Avesta kommuns
ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på
kommunens mark samt att passiv insamling blir tillståndspliktig på övrig mark inom Avesta
kommun.
Motionen har remitterats till kommunkansliet och dess utredare för yttrande.
Kommunkansliets yttrande
Sverige är ett av få länder i EU som inte har regler kring tiggeri. Därför söker sig EUmedborgare hit för att tigga.
Att införa tiggeriförbud innebär en ökad arbetsbelastning för Polisen, då kontroll av tillstånd
och avhysning skulle bli ett uppdrag för Polisen. Erfarenhet från andra kommuner visar att
förbud mot tiggeri eller tillståndsförfarande kan generera andra typer av brott vilket ytterligare
ökar Polisens arbetsbörda och dessutom kan leda till att tiggarnas redan svåra situation
försämras ytterligare.
Forskningen tyder på ett tiggeriförbud inte skulle förbättra levnadsvillkoren för de individer
som tigger, utan ytterligare marginalisera redan utsatta och förstärka utanförskapet, vilket i sin
tur kan leda till ökad kriminalitet och att människohandel kan gynnas.
Lokalt tiggeri i Avesta kommun förekommer endast i begränsad omfattning och inverkar inte
på den allmänna ordningen. Enligt kommunpolisen i Avesta lägger Polisen inga resurser på att
hantera ordningsstörningar kopplat till tiggeri i dagsläget.
Motionen föreslås avslås.
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Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion 27 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 146.
- Yttrande från kommunkansliets utredare 5 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 49.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till motionen. Lars Isacsson (S), med instämmande av
Gunilla Berglund (C) och Pia Aronsson (V), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Lars Isacssons förslag vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.
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Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C)
och Karin Perers (C) motion om att införa
jämställdhetsbudgetering

Dnr. KK 2019-000327 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Nationella studier visar dock att det råder skillnader i hur samhällets resurser fördelas
mellan män och kvinnor. Jämställdhetseffekterna av de kommunala prioriteringarna måste
analyseras för att främja jämställdheten både i fördelning av pengar och i det faktiska arbetet.
Jämställdhetsbudgetering är ett sätt att integrera jämställdhetsperspektiv i alla delar av
budgetarbetet. En av de rekommendationer som Sverige fick från FN:s Kvinnokonvention
(CEDAW) 2016 var att jämställdhetsbudgetering ska ske på samtliga nivåer i samhället för att
säkerställa jämställdhetsintegrering.
I det kommunala utredningsarbetet måste jämställdhetsanalys göras på samtliga förslag.
Underlagen för de politiska besluten måste spegla den verklighet där besluten ska realiseras
Yrkande:
Att införa jämställdhetsbudgetering inom samtliga kommunens verksamheter samt
Att jämställdhetsanalysera kommunens budget för att säkerställa att offentliga medel fördelas
mer jämställt och på ett icke diskriminerande sätt.
Motionen har skickats till kommunkansliet och dess utredare för yttrande.
Kommunkansliets yttrande
Jämställdhetseffekterna av de kommunala prioriteringarna måste analyseras för att främja
jämställdheten både i fördelning av pengar och i det faktiska arbetet skriver motionärerna.
Att arbeta med jämställdhetsbudgetering är ett sätt att integrera jämställdhetsperspektiv i
Avesta kommuns verksamheter. I Avesta kommuns Mål och Budget finns ett mål och en
indikator med jämställdhet i fokus. (jämställd lönesättning). I arbetet med mål och indikatorer
kan enkelt ett jämställdhetsfokus läggas till genom att mäta utifrån ett gender-perspektiv.
I arbetet med jämställdhetsbudgetering kan man välja på att fokusera på hela budgeten eller på
ett område.
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Förslagsvis skulle kartläggning av ett område kunna innehålla följande punkter:
(Gender Budgeting – en checklista, Ingrid Osika & Anna Klerby)
- Omfattning och kostnader eller intäkter
- Målgruppens karaktär; hur ser den tilltänkta målgruppen ut?
- Behov och prioriteringar; ta hjälp av forskning och exempelvis medborgarenkäter (se SCB
medborgarundersökning utred kommentar)
- Mottagarnas karaktär; exempelvis besöksstatistik, medlemsstatistik, vårdmottagare,
resenärer, etc.
- Resursfördelning utifrån behov; kr/grupp, kvinnor respektive män, kr/kvinna respektive
man
- Räkna på hur budgeten skulle förändras om kvinnor och män fick lika mycket/lite resurser
I samband med Avesta kommuns budgetarbete skulle jämställdhetsanalys med kartläggning,
uppföljning och analys av ett utvalt område kunna göras. Mål och indikatorer kan följas upp
med ett jämställdhetsfokus genom att mäta utifrån ett gender-perspektiv.
I utredningssammanhang gällande styrande dokument kan såväl jämställdhet som
tillgänglighet, hållbarhet, barn bästa utifrån barnkonventionen vara ”perspektiv” som alltid ska
kartläggas och inkluderas i förslag.
Motionen föreslås tillstyrkas.
Beredning
- Motion från Gunilla Berglund (C), Lars-Åke Carlsson (C) och Karin Perers (C) 22
november 2019.
- Kommunfullmäktige 25 november 2019, § 188.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 3.
- Yttrande från kommunkansliets utredare 10 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 50.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen tillstyrks.
___
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Revidering av hållbarhetsprogram för Avesta
kommun

Dnr. KK 2020-000046 409
Avesta kommuns första hållbarhetsprogram utarbetades på uppdrag från kommunstyrelsen under
2016 – 2017 och antogs av kommunfullmäktige sommaren 2017. Det första programmets
giltighetstid sattes från antagandet till och med år 2019. I programmet angavs att ett arbete med
revidering av dokumentet inför en ny period skulle genomföras under 2019.
En arbetsgrupp med representanter för alla kommunens förvaltningar och bolag samt för alla
arbetsgrupperna inom programmet har arbetat fram detta förslag på reviderat hållbarhetsprogram
för Avesta kommun. Det reviderade programmet föreslås gälla till 2030.
De viktigaste förändringarna jämfört med föregående program innebär:
-

Rubriken ”Vi jobbar för framtiden” införs och kan komma att kommuniceras som en
sammanfattning för innehållet i programmet.
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har arbetats in i programmet på så sätt att det
framgår vilka av de globala målen som anknyter till de olika målområdena i
Hållbarhetsprogrammet.
Det nya målområde 1: ”Perspektivet hållbar utveckling ska integreras i all kommunal
verksamhet i Avesta.” ersätter det tidigare mål 3: ”Perspektivet hållbar utveckling ska
integreras i all kommunal undervisning i Avesta.”
Giltighetstiden sätts till 2030, vilket ger möjlighet att arbeta mer långsiktigt med
genomförandet. Programmet kan kompletteras med bilagor som kan ha kortare
giltighetstid.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020 att återremittera ärendet till hållbarhetsstrategen
för förtydligande av den sociala hållbarheten. Ett sådant förtydligande har nu inkommit.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen med förslag till beslut 10 februari 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 24 februari 2020, § 11.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 30.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 51.
- Tjänsteskrivelse med reviderat Hållbarhetsprogram från hållbarhetsstrategen 30 mars 2020.
Vid kommunstyrelsens beredning medverkar hållbarhetsstrateg Mirjam Nykvist.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad handling ”Hållbarhetsprogram för Avesta kommun 2020–2030 godkänns som
ett styrande program.
- För vart och ett av de fyra målområdena ska en plan för de närmast följande åren utarbetas.
När respektive plans giltighetstid löper ut arbetas en ny plan fram inom respektive
målområde.
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Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin från och med
2020

Dnr. KK 2020-000069 930
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som
gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med
varandra inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner,
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier,
donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt med mera Samverkan runt kvalitetsregister,
kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning till Samverkansreglerna finns i
dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och
uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, mer än
förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots att
Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- och sjukvården.
Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig samverkan. Båda är exempel på
bristande kunskap om reglerna och dess intentioner och är signaler om behov av ökad förståelse,
dels för vikten av samverkan med industrin, dels om de yttre ramarna för den. Förtroendet för
det offentliga får inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över vilka
industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av rapporten
Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018. En större
samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida med transparens, ger bättre
förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling för både hälso- och sjukvård som
industrin.
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Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två
delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig
karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara
fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns
även en bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande
för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december
2019 beslutat
- att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin,
- att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt
- att informera regioner och kommuner om beslutet.
Omsorgsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Beredning
- Omsorgsstyrelsen 18 februari 2020, § 33.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 52.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.
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Cirkulationsplats riksväg 68 vid Källhagen

Dnr. KK 2017-000159 511
Avesta kommun har under 2015/2016 genomfört och drivit en Åtgärdsvalsstudie i samarbete
med Trafikverket, näringsliv och Norbergs kommun. Bakgrund till åtgärdsvalsstudien är ett
utvecklingsbehov av industriområdet Källhagen utmed väg 68 norrut, i utkanten av Avesta
kommun (mot gränsen till Norbergs kommun).
Kommunen anser att dagens trafiksituation är en begränsning för utvecklingen av Källhagens
industriområde och har därför sett behov av förbättrad tillgänglighet från riksväg 68 till såväl
det nya området söder om riksvägen, som till de nya områdena på riksvägens norra sida. Den
genomförda åtgärdsvalsstudien visar att den mest optimala och samhällsekonomiska lösningen
för de behov som finns är en cirkulationsplats på väg 68 och en planskildhet för att oskyddade
trafikanter ska kunna passera under väg 68. Utöver cirkulationsplatsen utmynnade
åtgärdsvalsstudien i två andra åtgärdsområden; trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade
trafikanter samt utveckling en mer stadsmässig gestaltning.
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott beslutade i april 2017 utifrån detta att teckna
ett samverkansavtal angående cirkulationsplats väg 68, Källhagens industriområde med
Trafikverket Region Mitt. Syftet med detta avtal var att reglera ansvaret mellan Avesta
kommun och Trafikverket gällande en cirkulationsplats på väg 68 och en planskildhet för
oskyddade trafikanter i anslutning till cirkulationsplatsen.
Resultatenhetschefen för teknisk service lämnade i mars 2020 in en tjänsteskrivelse med
beskrivning av nya förutsättningar och förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade sedan att
lämna uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna ett nytt
samverkansavtal utifrån nya förutsättningar med Trafikverket om byggande av Cirkulationsplats
riksväg 68 vid Källhagen.
Trafikverket Mitt har nu kommit in med en redogörelse över avvikelse i budget som ett tillägg till
tecknat avtal.
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Beredning
- Samverkansavtal, TRV 2017/6781.
- Tjänsteskrivelse angående cirkulationsplats daterad 18 mars 2019.
- Cirkulationsplats riksväg 68 vid Källhagen, händelselista.
- Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 26 mars 2019, § 24.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 24 februari 2020, 12.
- Kommunstyrelsen 9 mars 2020, § 22.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 6 april 2020, § 22.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avesta kommun godkänner Trafikverket Mitts redogörelse gällande avvikelse i budget
kring cirkulationsplats riksväg 68 vid Källhagen.
- Finansiering av cirkulationsplatsen ska ske genom infrastrukturbidrag.
- Bidraget ska kostnadsföras med 1/25-del per år från år 2020.
- Finansieringen hänskjuts till Mål och Budget 2021–2023.
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Delegationsbeslut

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 februari 2020, §§ 4, 5 och 9
Kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 24 februari 2020, §§ 5–10 och 13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2020, §§ 25–30
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 23 mars 2020, §§ 10–12
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 23 mars 2020, §§ 14–19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2020, § 39,
- Dnr KK 2020-000089 002
Kommundirektörens Revidering av beslutsattestanter tillika anbudsöppnare och
utanordnare för kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Dnr. KK 2020-000008 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare, planerare handläggare av
handikapptillstånd 8 januari – 3 mars 2020.
- Dnr. KK 2020-000003 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare/planerare väghållning 10 januari – 3 mars
2020.
- Dnr. KK 2020-000009 002
Redovisning av delegationsbeslut av bilpoolssamordnare 2–27 januari 2020.
- Dnr KK 2020-000110 002
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om justering av säsong för uteservering.
- Dnr KK 2020-000117 168
Krisledningsnämndens beslut 26 mars 2020 om användning av visir.
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Delgivningar

Delgivningar till kommunstyrelsen
- Protokoll från Gamla Byn AB 25 februari 2020
- Protokoll från Avesta Industristad AB 25 februari 2020
- Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion 19 mars 2020
- Protokoll från Språktolknämnden 27 februari 2020
- Protokoll från V-Dala lönenämnd 5 mars 2020
- Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 7 februari
2020
- Dnr KK 2019-000338 422
Svar på frågor om genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2019
- Dnr. KK 2020-000096 409
Protokollsutdrag från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 3 mars 2020 om tillsynsplan
och kontrollplan för miljöenheten 2020
- Dnr KK 2020-000098 229
Protokollsutdrag från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 3 mars 2020 om tillsynsplan
för plan- och byggenheten
- Dnr. KK 2020-000099 229
Protokollsutdrag från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 3 mars 2020 om
verksamhetsplan med resursbehovsutredning för plan- och byggenheten
- Förvaltningsberättelse från Sveriges Vattenkraftskommuner och Regioner för
räkenskapsåret 2019
- Dnr. KK 2020-000032 447
Regeringsbeslut om prövning avseende bekämpning av översvämningsmygg i Nedre
Dalälvens översvämningsvåtmarker
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- Dnr KK 2020-000113 007
Revisionsrapport om granskning av organisationseffektivitet
- Cirkulär från SKR och Sobona
20:11 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning
som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
20:12 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
20:14 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning
som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.
20:15 Förhandlingsprotokoll Överenskommelse om Krislägesavtal etc.
20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFR:s förbundsområde Hälso- och
sjukvård.
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Fråga om medverkan på distans samt uppdrag
till kommunsekreteraren

Gunilla Berglund (C) ställer frågan om vad som gäller för medverkan på distans i styrelser och
nämnder och om kommunen kan ha en likartad hållning för alla styrelser/nämnder.
Ordförande Lars Isacsson (S) hänvisar till reglemente för kommunstyrelsen och övriga
styrelser/nämnder i Avesta kommun där följande framgår:
”Kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till
kommunstyrelsens eller annan styrelses/nämnds kansli. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
Kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.”
Det är alltså ordföranden för varje styrelse/nämnd som avgör om närvaro får ske på distans.
Fullmäktiges presidium har diskuterat fullmäktigemötet den 27 april 2020. Mötet planeras bli
av men med 21 ledamöter istället för 41. Vissa ärenden kommer att skjutas upp till ett senare
tillfälle. Kommunsekreteraren uppdras att informera fullmäktiges gruppledare vilka ärenden
som tas upp den 27 april och vilka som skjuts upp till ett senare tillfälle.
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