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Informationsärenden

Aktuella styrelsefrågor
Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, informerar om ärenden på nästa
styrelsemöte.
Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, informerar bland annat om
studentutsläppet, lovskola, gymnasiestart i höst, statistik för Horndals badhus samt om att
bildningsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 4 juni om organisations- och
strukturförändring grundskola.
Tom Andersson (S), andre vice ordförande i omsorgsstyrelsen, informerar bland annat om
tillgången om skyddsmaterial, att vårdpersonal testas via vårdcentralerna, om semesterläget
och om årsprognosen.
Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar om bostadsbyggande och
detaljplaner, att den visionära stadsplanen nu är ute på samråd samt att Google har sökt
anstånd till den 26 juni om svar till Mark- och miljödomstolen. Han informerar vidare om
senaste mötet med det brottsförebyggande rådet.
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Medel till sommarlovsaktiviteter

Dnr. KK 2020-000193 040
Lars Isacsson (S) föreslår att 500 000 kronor ska avsättas till fritidsenheten från de extramedel
som kommunen erhållit med anledning av Coronaviruset för sommarlovsaktiviteter.
Kommunstyrelsens beslut
- 500 000 kronor avsätts till fritidsenheten från de extramedel som kommunen erhållit med
anledning av Coronaviruset att användas till sommarlovsaktiviteter 2020.

___
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Månadsrapporter mars och april 2020 för teknisk
service

Dnr. KK 2020-000087 043
Teknisk service har överlämnat månadsrapporter för mars och april månader 2020.
Av redovisningen för april framgår följande:
Årets vintersäsong har kännetecknats av milt väder och totalt sett lite snö under perioden.
Detta har inneburit låga kostnader för vinterväghållningen. Efter april redovisar den
verksamheten ett överskott på 1,5 Mkr. Även övrig verksamhet inom teknisk service redovisar
ett överskott på 0,9 Mkr, bland annat tack vare vakanta tjänster inom administrationen.
Totalt överskott för teknisk service uppgår till 2,4 Mkr.
Extra kostnader för Corona är hittills 51 tkr.
Det är som vanligt mycket svårt att bedöma årsutfallet för vinterväghållningen men prognosen
i nuläget är plus 1,0 Mkr. Även när det gäller övrig verksamhet inom teknisk service räknas
med ett överskott på 1,0 Mkr tack vare vakanta tjänster. Det betyder i nuläget att den totala
årsprognosen är ett överskott med 2,0 Mkr.
Hur Coronaviruset kommer att påverka kostnader och intäkter är mycket osäkert. Det beror
helt och hållet på hur kraftigt viruset kommer att drabba Avesta i stort och även verksamheten
inom teknisk service under resterande del av året.
Beredning
- Teknisk service skrivelse 7 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 56.
- Teknisk service skrivelse 6 maj 2020.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 maj 2020, § 19.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport mars 2020 och april 2020 för teknisk service godkänns.
___
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§ 60

Delårsrapport mars 2020 för Avesta kommun
inklusive kommunkoncernen

Dnr. KK 2020-000130 042
Ekonomiservice har överlämnat månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun och dess
bolag och förbund.
Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett underskott för 2020 med -14 mkr.
Prognosen är en avvikelse mot budget med -20 mkr.
Styrelserna – aktuell period
Styrelsernas ekonomiska utfall, efter mars månad, visar ett överskott i förhållande till budget med
+9,7 mkr (+ 10,7). Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +12,7 mkr (+10,3),
omsorgsstyrelsen +/- 0 mkr (+ 3,6), bildningsstyrelsen -3,2 mkr (– 2,8) och VästmanlandDalarna miljö och byggnadsnämnd -0,1 mkr (- 0,6).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)
Finansiering
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar –3,0 mkr (-2,4). Finansnetto visar – 0,2 mkr (+/-0).
Kommunen
Kommunens totala resultat är + 23 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +15 mkr. Det
innebär en positiv avvikelse mot budget med +8 mkr.
Styrelserna - årsprognos
Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med – 7 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 13 mkr.
Kommunövergripande prognos, + 9 mkr, utgörs främst av medel för kapitaltjänst för ännu ej
färdigställda investeringar. Här finns dessutom problem med upphandlingar som är föremål för
överprövningar vilket gör att uppstarten för några stora projekt kommer att försenas.
Teknisk service Det är som vanligt mycket svårt i nuläget att bedöma årsutfallet för
vinterväghållningen men prognosen i nuläget är plus 2 mkr, vilket också är den totala
årsprognosen exklusive påverkan av Corona.
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När det gäller övrig verksamhet inom teknisk service räknar ekonomiservice att årsbudgeten ska
hållas. Hur Coronaviruset kommer att påverka kostnader och intäkter för tekniskt utskott är
mycket osäkert. Det beror helt och hållet på hur kraftigt viruset kommer att drabba Avesta i stort
och även verksamheten inom teknisk service.
Omsorgsstyrelsens prognos – 10 mkr.
Omsorgens verksamhet är till största delen lagstadgad. Verksamheten är svår att prognostisera då
konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. Dessutom
har omsorgen hög påverkansgrad av pågående pandemi. 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.
Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att flera besparings- och
åtgärdsplaner har tagits fram som nu är under utredning. Arbetet med budgetanpassningar
fortsätter inom grundskolan där planerade åtgärder är igång och fortskrider enligt plan.
Prognosen för grundskolan är -10 000 tkr vid årets slut, vilket också blir resultatenhetens
prognos.
Vad gäller den pågående Covid-19 pandemin är att det i dagsläget är oklart hur det kommer att
påverka våra verksamheter och vår prognos för året. Det står bland annat klart att staten beslutat
att ta allt sjuklöneansvar under april och maj vilket självklart kommer att påverka oss men det är
för tidigt att säga hur det påverkar.
Miljö- och bygg prognos +/-0.
Årsprognosen beräknas att nå ett resultat i balans.
Finansiering
Verkningarna på grund av covid-19-pandemin slår hårt mot ekonomi globalt såväl som lokalt.
Det senaste underlaget från SKR, vilket inte var en regelrätt skatteprognos, förespår en
nedskrivning av skatteunderlagsökningen med 0,9 %-enheter. För Avestas del innebär det att
skatteintäkterna minskar med ytterligare drygt 10 mkr. Totalt för slutavräkning 2019 och 2020
innebär det drygt 15 mkr lägre skatteintäkter än beräknat. Ny skatteprognos kommer sista veckan
i april. Den vårbudgeten som presenterades 15 april aviserar åtgärder från regeringens sida till
följd av konsekvenser för ekonomin som covid-19 har fått.
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Förslaget innebär att kommunerna efter beslut i riksdagen i juni förväntas få dela på 5 miljarder
som förstärkning 2020, dessa aviserades i januari. Ytterligare åtgärder presenterades 2 april som
fördelas med 15 miljarder 2020, 12,5 för år 2021 och 2022. För Avestas del innebär det en
förstärkning med totalt 35 mkr 2020, 19 miljoner för 2021 och 2022. Om de räcker för att täcka
mer än bortfallet av skatteintäkter och den belastningen som Corona-pandemin drar med sig är
svårt att skapa sig en uppfattning om så här i början av pandemins återverkningar.
I dagsläget ingår inte de aviserade åtgärdspengarna i prognosen då det ännu inte går att uppskatta
hur stora kostnaderna blir som dessa medel förväntas täcka.
Finansnettot förväntas bli lika med budget.
Kommunen
Prognosen för året är inte ändrad i denna rapport med tanke på de osäkerhetsfaktorer som
tillkommit efter periodens slut. Resultatet för året beräknas till - 14 mkr. Årsprognosen innebär
en avvikelse mot budget med - 20 mkr.
Investeringar
Investeringar för perioden uppgår till 13 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till
landsbygden, Balders hage – äldreboende och förskola, gator och vägar inklusive cykelvägar, och
inventarier.
Årsprognos
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 72 mkr. Årets
investeringsbudget är uppgår i och med mars till 97 mkr. Budgeterad volym inkluderar även
investeringar som fortsätter sen tidigare år. Dessa uppgår till 25 mkr. Det innebär att den totala
volymen för 2020 redan är förbrukad i och mars månad.
Beredning
- Missiv inklusive delårsrapport från ekonomiservice 24 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 57.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun och dess bolag och förbund, mars
2020, godkänns.
___
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Månadsrapport april 2020 för Avesta kommun

Dnr. KK 2020-000151 042
Ekonomienheten har överlämnat månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun.
Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett överskott för 2020 med +3 mkr.
Prognosen är en avvikelse mot budget med -3 mkr.
Styrelserna – aktuell period
Styrelsernas ekonomiska utfall, efter april månad, visar ett överskott i förhållande till budget med
+12,1 mkr (+ 9,7). Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +15,2 mkr (+12,7),
omsorgsstyrelsen + 0,4 mkr (+ /-0), bildningsstyrelsen -5,1 mkr (– 3,2) och VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd +1,2 mkr (- 0,1).
(Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.)
Finansiering
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar –5,6 mkr (-3,0). Finansnetto visar – 0,2 mkr (– 0,2).
Kommunen
Kommunens totala resultat är + 27 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +20 mkr. Det
innebär en positiv avvikelse mot budget med +8 mkr.
Styrelserna - årsprognos
Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med – 9 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 14 mkr.
Kommunövergripande prognos, + 12 mkr, utgörs främst av medel för kapitaltjänst för ännu ej
färdigställda investeringar. Här finns dessutom problem med upphandlingar som är föremål för
överprövningar vilket gör att uppstarten för några stora projekt kommer att försenas.
Teknisk service Det är som vanligt mycket svårt i nuläget att bedöma årsutfallet för
vinterväghållningen men prognosen i nuläget är plus 2 mkr, vilket också är den totala
årsprognosen exkl påverkan av Corona. När det gäller övrig verksamhet inom teknisk service
räknas med att årsbudgeten ska hållas. Hur Coronaviruset kommer att påverka kostnader och
intäkter för tekniskt utskott är mycket osäkert. Det beror helt och hållet på hur kraftigt viruset
kommer att drabba Avesta i stort och även verksamheten inom teknisk service.
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Omsorgsstyrelsens prognos – 13 mkr.
I styrelsens prognos -10 mkr, ingår inte extra kostnader för Corona, totalt beräknat till 9,5 mkr.
Däremot ingår kostnader för försäkringsärende som i dagsläget är klassificeras som osäker
fordran, 3,1 mkr.
Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att prognostisera då konjunkturer och andra
omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. Omsorgens verksamhet är till största
delen lagstadgad. Behoven inom individ och familjeomsorgens område ökar, inom barnavård,
missbruksvård och försörjningsstöd. Under senare hälften av 2019 och hittills i år har det också
varit en stor behovsökning i hemtjänsten.
Bildningsstyrelsens prognos – 10 mkr.
Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att flera besparings- och
åtgärdsplaner har tagits fram som nu är under utredning. Arbetet med budgetanpassningar
fortsätter inom grundskolan där planerade åtgärder är igång och fortskrider enligt plan.
Prognosen för grundskolan är -10 000 tkr vid årets slut, vilket också blir resultatenhetens
prognos.
Vad gäller den pågående Covid-19 pandemin är att det i dagsläget är oklart hur det kommer att
påverka verksamheterna och prognosen för året. Det står bland annat klart att staten beslutat att
ta allt sjuklöneansvar delar av året vilket självklart kommer att påverka, men det är för tidigt att
säga hur det påverkar.
Miljö- och bygg prognos +/-0.
Årsprognosen beräknas att nå ett resultat i balans.
Finansiering
Verkningarna på grund av covid-19-pandemin slår hårt mot ekonomi globalt såväl som lokalt.
Det senaste underlaget från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vilket inte var en regelrätt
skatteprognos, förespår en ökning av skatteunderlaget med 0,9 %-enheter. För Avestas del
innebär det att skatteintäkterna minskar med drygt 40 mkr vilket innebär att skatteintäkterna är
drygt 45 mkr lägre än vid beslutet i november 2019.
I vårbudgeten som presenterades 15 april aviserades åtgärder från regeringens sida till följd av
konsekvenser för ekonomin som covid-19 har fått.
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Regeringen har i under våren aviserat ett antal stödåtgärder för att möta de konsekvenser som
pandemin har medfört. Totalt 22,5 miljarder till kommuner och regioner föreslås i generella
statsbidrag. Till det kan läggas de 10 miljarder som ingår redan sedan beslut 2018. De nya
tillskotten till sektorn innebär för Avestas del innebär en förstärkning med totalt 35 mkr 2020.
Tillskotten ser ut att täcka bortfallet av skatteintäkter.
För kostnader beroende på Corona aviserar regeringen att dessa kostnader ska täckas med statliga
medel. I dagsläget ingår inte de aviserade åtgärdspengarna i prognosen då det ännu inte går att
uppskatta hur stora kostnaderna blir som dessa medel förväntas täcka. Finansnettot förväntas bli
lika med budget.
Kommunen
Prognosen för året är osäker med tanke på det komplicerade läget. I och med de nya medel som
regeringen tillskjuter under våren beräknas prognosen till + 3 mkr. Årsprognosen innebär en
avvikelse mot budget med - 3 mkr.
Investeringar - perioden
Investeringar för perioden uppgår till 18 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till
landsbygden, Balders hage – äldreboende och förskola, gator och vägar inklusive cykelvägar, och
inventarier.
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 72 mkr. Årets
investeringsbudget uppgår i och med april till 97 mkr. Budgeterad volym inkluderar även
investeringar som fortsätter sen tidigare år. Dessa uppgår till 25 mkr. Det innebär att den totala
volymen för 2020 redan är förbrukad i och april månad.
Beredning
- Månadsrapport med missiv 18 maj 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 72.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun för april 2020 godkänns.

___
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Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter
och utanordnare för kommunstyrelsens
verksamhet

Dnr. KK 2020-000034 002
På grund av förändringar inom ekonomienheten behöver förändringar göras om teckningsrätt
etcetera. Kommunsekreteraren har inkommit med en skrivelse med följande förslag:
Teckningsrätt för köpehandlingar, kontrakt, borgensförbindelser och andra
liknande handlingar kommunstyrelsens reglemente, ges till följande personer i
förening
Lars Isacsson (S)
Anders Friberg
Lars Isacsson (S)
Carina Björk
Susanne Berger (S)
Anders Friberg
Susanne Berger (S)
Carina Björk
Teckningsrätt för handlingar i samband med kommunens upplåning, leasing,
likviditetsförvaltning, kreditkort och företagskort eller annan finansiell verksamhet,
enligt kommunstyrelsens reglemente, ges till två i förening
Anders Friberg, kommundirektör
Carina Björk, ekonomichef
Agneta Lundgren, ekonom redovisning
Ann-Sofi Boman, ekonom finans
Lars Isacsson (S)
Susanne Berger (S)
Tommy Åhlberg, ekonom tekniska utskottet
Helena Virtanen, redovisningsansvarig
Teckningsrätt för handlingar i samband med kommunens upphandlingar ges till
följande personer
Carina Björk, ekonomichef
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Teckningsrätt för kommunens bank- och plusgiroräkningar samt fondmedel.
Utfärdande av kvitton och andra dylika handlingar, enligt kommunstyrelsens
reglemente ges till två i förening
Carina Björk
Margareta Holback Johansson
Sara Söderlund
Elisabeth Andersson
Ann-Sofie Boman
Helena Virtanen
Teckningsrätt för fullmakt avseende sådana mål och ärenden i domstol där det
ankommer på kommunstyrelsen att för kommunens talan på kommunens vägnar
inom respektive verksamhetsområde, enligt kommunstyrelsens reglemente,
delegeras till följande personer
Anders Friberg
Björn Hansson
Carina Johansson
Carina Björk (upphandlingsärenden)
Teckningsrätt för kommunens skattedeklarationer, momsdeklarationer, AGI –
Individuell arbetsgivardeklaration enligt kommunstyrelsens reglemente, ges till
följande personer
Carina Björk
Ann-Sofi Hopstadius
Margareta Holback Johansson
Ann-Sofie Boman
Helena Virtanen
Förhandlare inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt 11-14 och 38 §§
medbestämmandelagen samt i förekommande fall ansvara för information enligt
19 § i samma lag
Lars Isacsson (S)
Susanne Berger (S)
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Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare och utanordnare för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Ansvarskod/person
Beslutsattestant
Ersättare
Huvudattestant för kommunstyrelsens samtliga verksamheter

Anders Friberg

Carina Björk

110
Personliga kostnader för
kommundirektören

Lars Isacsson (S)

Susanne Berger(S)

101
Kommunstyrelsen

Lars Isacsson (S)

Susanne Berger (S)

101
Personliga kostnader för
kommunstyrelsens ordförande

Johan Thomasson (M)

Susanne Berger (S)

Attestanter

Beslutsattestant för ordförande i nämnd
101
Personliga kostnader för omsorgs- Lars Isacsson (S)
styrelsens ordförande,
bildningsstyrelsens
ordförande och ordförande i
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd

Johan Thomasson (M)

Kommundirektören har enligt delegation rätt att utse tjänstemän som attestanter inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 6 maj 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 71.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Redovisningen
Berörda attestanter

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 16

2020-06-01

Kommunstyrelsen

§ 62 (forts)
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och utanordnare för
kommunstyrelsens verksamhet, daterad 2020-05-06, antas att gälla ska gälla från och med
2020-06-01.
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Falu Domstolars Nämndemannaförenings
ansökan om bidrag till sin verksamhet

Dnr. KK 2020-000136 049
Falu Domstolars Nämndemannaförening ansöker om bidrag för år 2020. Ansökan gäller för
de nämndemän som fullmäktige i Avesta utser.
Föreningen skriver följande:
Föreningen arbetar med att bredda kompetensen inom allt som kan kopplas till de beslut de
tar i domstolarna. Det kan röra sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa,
problem i familjer, placering av barn, bakgrunder till ekobrott, psykiatri, narkotika och
drogproblematik som kopplas till brottslighet mm.
Nämndemannaföreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för
rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i
domstolarna.
Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt
förankrat genom nämndemännen.
Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till studiebesök och
kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän. De har även för avsikt att komma ut till
skolorna (högstadiet). Om ekonomin tillåter ges möjlighet att betala för förlorad
arbetsförtjänst vid studieresor.
Förra året bidrag de flesta kommunerna i Falu Tingsrätt till verksamheten. Domstolsverket
lämnar inte bidrag till verksamheten utöver det som rör själva domstolarna.
Beredning
- Falu Domstolars Nämndemannaförenings ansökan 17 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 73.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Johan Thomasson (M) att ansökan ska avslås. Lars
Isacsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att bevilja 8 400 kronor. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att Lars Isacssons förslag vunnit.
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Kommunstyrelsens beslut
- Falu Domstolars Nämndemannaförening beviljas bidrag med 8 400 kronor för breddning
av nämndemännens kompetens.
- Finansiering sker med medel inom kommunstyrelsens ram/Goodwill.
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§ 64

Järnvägsbron i Krylbo

Dnr. KK 2014-000277 311
Avesta kommun har låtit en jurist utreda huruvida ägarförhållande av Järnvägsbron kopplat till
Trafikverkets inställning i frågan. Trafikverket anser att Järnvägsbron ägs av Avesta kommun
men har inte kunnat uppvisa tydliga dokument på att så är fallet.
Bron står inför stora skötsel-, alternativt investeringskostnader inom en nära framtid.
Den anlitade juristen anser att Avesta kommun bör, utifrån utredningen, ställa frågan till
Trafikverket och begära klargörande handlingar som styrker deras ställningstagande. Om
Trafikverket inte kan delge Avesta kommun dessa handlingar anser juristen att Avesta
kommun bör låta domstol avgöra ärendet.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 33.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 maj 2020, § 20.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ger teknisk service i uppdrag att kontakta Trafikverket enligt framlagt
förslag, samt ge fullmakt till chef för teknisk service att överlämna ärendet till domstol, om
oklarheter kring ägandet kvarstår.
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Lena Kihlströms medborgarförslag om att lägga
ut flytbryggor på några ställen efter kanotleden

Dnr. KK 2019-000231 912
Medborgarförslaget
Lena Kihlström anför följande i sitt medborgarförslag:
Lägg ut flytbryggor på några ställen efter kanotleden så att de som är ute och promenerar kan
komma fram till vattnet. Det är väldigt få ställen nu där man kan komma fram till vattnet. En
varm dag kan det vara skönt att sitta på bryggkanten och ha fötterna i vattnet t.ex. Även för de
som paddlar kajak kan det vara skönt att ha någonstans att enkelt kunna gå upp och rasta. Det
finns väldigt få ställen efter älven mellan Avesta och Krylbo där du kan lägga i en kajak eller
komma fram till vattnet som gående. I Tyttbo har de fina flytbryggor som går att köpa i
sektioner och göra bryggorna så långa som önskas.
Bildningsstyrelsen har yttrat sig över förslaget.
Bildningsstyrelsens yttrande
Att placera ut flytbryggor kräver bygglov och tillåtelse av markägare. Det som komplicerar
byggnationer är att strandskydd råder längs hela området och att en säkerhetsrisk finns på
grund av kraftstationen nedanför Kyrkbron.
Bildningsstyrelsen har en pågående utredning med anledning av Ola Mattiassons
medborgarförslag om förbättringar vid Älvpromenaden. Bildningsstyrelsen föreslår att Lena
Kihlströms förslag tas med i pågående utredning.
Beredning
- Lena Kihlströms medborgarförslag 9 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 135.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 141.
- Bildningsstyrelsen 11 mars 2020, § 14.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 50.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat.
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§ 66

Inga-Britt Widholms medborgarförslag om
utsmyckning och namnförslag till nya
förskoleavdelningen vid Baldershage

Dnr. KK 2019-000278 912
Medborgarförslaget
Inga-Britt Widholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Som utsmyckning och även som namnförslag till förskoleavdelning önskar hon att få se
Nancy Belins bonad ”Pingviner” i nybygget Balders Hage. Hon skriver att Nancy Belin även
har flera andra motiv att visa upp.
Förslaget har skickats till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Den nya förskolan Baldershage har redan fått namn på aktuella avdelningar, vilket både
personal och ledning varit involverade i. Namnen finns inlagda i vårt system som
administrerar barn- och skolbarnomsorgen. Därmed ser vi ingen anledning till att göra en
förändring i det här läget. Tid för namnsättning har getts och ett par av avdelningsnamnen
följer med från avlämnande förskola.
Förskolan har inte avsatt några medel för det här ändamålet, eller planerat för någon direkt
utsmyckning av verksamheten. Det angivna konstverket har ingen känd förankring i
verksamheten i dagsläget.
Yttrandet från bildningsstyrelsen gällande konstverket grundar sig inte på något
ställningstagande och värderande av dess innehåll och utformning. Förskolan är inte heller
principiellt emot någon form av utsmyckning, men har inte avsatt någon budget för
ändamålet.
Bildningsstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska avslås.
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Beredning
- Medborgarförslag från Inga-Britt Widholm 14 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 168.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 168.
- Bildningsstyrelsen 11 mars 2020, § 13.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 61.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.
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Sarina Johansson Ekholms medborgarförslag
om parkeringsförbud på Blinkastigen i Skogsbo

Dnr KK 2019–000271 912
Medborgarförslaget
Sarina Johansson Ekholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Under flertalet år har vi boende i kvarteret Gubbmossen haft svårigheter att åka ut och in i
kvarteret från Brunnsvägen. Långvarigt parkerade bilar gör körbanan trång. Detta gäller främst
under vinterhalvåret eftersom plogning sällan utförs.
I augusti 2019 var ytterligare en fastighet med tolv lägenheter inflyttningsklar. Vi boende i
kvarteret gubbmossen befarar nu ännu mer bekymmer än tidigare på vår gata.
Yrkesverksamma måste kunna komma till och från sitt hus. Sopbil, brandkår, postbil,
snöplog/sandningsfordon, ambulans likaså.
En obebyggd tomt har buskar och växtlighet utåt gatan, vilket skymmer sikten och det
behöver klippas ner omgående.
Hon skriver vidare att alla boende i kvarteret önskar parkeringsförbud året om på hela
Blinkastigen från Brunnsvägen fram till vändplanen vid bostadsrättsföreningen Gubbmossen,
på båda sidor om vägen. De förutsätter också att vägen kommer att skötas betydligt bättre
under vintersäsongen från och med nu, när det har flyttat in ytterligare boende längs gatan.
Det är i dagsläget en till två bilar som är parkerade längs vägen ofta dagligen och nattetid.
Medborgarförslaget har skickats till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Blinkastigen är detaljplanelagd som lokalgata och snöröjs vid 10 cm snö. Enligt plan och
bygglagen så ska parkeringar för boende ombesörjas på egen fastighet och kommunen har
ingen skyldighet att tillhandahålla gatuparkeringsplatser.
Teknisk service avser att konsekvens utreda förslaget om ett P-förbud på Blinkastigen och
utredningen beräknas vara färdig till 2020-09-01.
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser därmed att medborgarförslaget ska anses som
besvarat.
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Beredning
- Medborgarförslag från Sarina Johansson Ekholm 3 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019 § 165.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019 § 165.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 19.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 maj 2020, § 21.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat.
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Katarina Anderssons (M) motion om samordnad
hemspråksundervisning

Dnr. KK 2019-000261 913
Motionen
Katarina Andersson (M) anför följande i sin motion:
Idag finns det hemspråksundervisning till elever i flera skolor i Avesta. Det är viktigt att man får
undervisning i sitt hemspråk. Elevantalet kan variera stort i respektive språk, såsom antalet lärare
som undervisar. Sammanslagning av elever till en eller två grupper för respektive språk behöver
ses över.
Det behövs översyn av detta. Kan man rationalisera? Idag är det inte ovanligt att den som
undervisar i hemspråk bara har en till två elever i en skola. Vid sjukdom eller annan frånvaro
meddelas det inte, att undervisning uteblir, vilket innebär kostnader.
Skulle det kunna ändras så att undervisning sker i färre antal skolor? Ha större grupper, flera barn
(tex års 1–3 och 4–6). Tiden för undervisningen kan ju vara förlagd på eftermiddagar. För
transporter behövs det lite föräldraansvar och det finns ju avgiftsfria bussar.
Meningen med hemspråksundervisning är att de som undervisar ska ha kontakt med lärarna men
idag fungerar det inte. Hemspråk är viktig del i undervisning och det bör ses över hur den
fungerar idag.
Därför yrkar jag att det undersöks om möjligheter att göra en sammanslagning av eleverna med
samma hemspråk, samt införande av färre grupper i hemspråksundervisningen.
Motionen har skickats till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Grundskolan har under hösten 2019 sett över organisationen för modersmålsundervisning
och studiestöd på modersmål. Det finns språk med ett så stort antal elever att de fyller hela
tjänster på en enskild skola. Det gäller endast ett par språk på ett par skolor där man
fortfarande kommer att ha modersmålslärare knutna till den enskilda skolan.
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I övrigt kommer modersmålsundervisningen, och delar av studiestödet på modersmål, att
samordnas inom tre undervisningsområden – Norra, Södra och Centrala – inom vilka eleverna
kommer att behöva transportera sig, alternativt fjärrundervisas. Undervisningen kommer i
huvudsak att vara förlagd efter ordinarie skoltid för att eleverna inte ska gå miste om annan
undervisning.
Förändringen kommer att ske gradvis under vårterminen allt eftersom organisationen anpassas
(minskas) och gälla hela verksamheten från höstterminens start 2020.
Motionen anses besvarad med ovanstående text.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) motion 27 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 139.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 145.
- Bildningsstyrelsen 11 mars 2020, § 16.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 62.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Johan Thomasson (M), med instämmande av Gunilla
Berglund (C) och Roy Uppgård (KD), att motionen ska bifallas. Mikael Westberg (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag att motionen ska anses som besvarad. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Mikael Westbergs förslag vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad.
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Gunilla Berglunds (C), Lars-Åke Carlssons (C),
Annika Johanssons (C) och Karin Perers (C)
motion om framtida personal- och
kompetensbehov inom vård och omsorg

Dnr. KK 2019-000237 913
Motionen
Motionärerna anför följande:
Tillgången på vårdpersonal är inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som har uppstått till
följd av en ökande och åldrande befolkning.
Gapet mellan tillgång till och efterfrågan av personal inom äldreomsorgen ökan och kommer
att fortsätta att öka de närmaste åren. Av rapporter och framtidsforskning ser vi att frågan inte
kan lösas enbart genom rekrytering och utbildning. Det är svårt att rekrytera personal med rätt
kompetens, främst när det gäller personal med gymnasial utbildning inom vård och omsorg.
Rekryteringsbehovet finns i stort sett inom alla verksamheter.
Genom att differentiera rollerna och införa ytterligare en befattning utöver undersköterska
och vårdbiträde med andra kompetenskrav ökar möjligheterna att utveckla och förändra
arbetsorganisationen och därigenom höja kvalitén inom vård och omsorg. Det finns
arbetsuppgifter i verksamheten som inte nödvändigtvis kräver en vård- och
omsorgsutbildning. Syftet med en ny befattning är att stärka kompetensförsörjningen inom
vård och omsorg genom att skapa fler vägar in i yrkesområdet.
I andra kommuner och regioner i landet har man infört en yrkeskategori, servicevärdar, vars
uppgift är att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetsuppgifter för den här
yrkesgruppen omfattar bland annat städning av rum, slutstädningar av rum och sängar, matoch måltidshantering, beställning och uppackning av förråd och transporter av patienter och
prover. Detta bör leda till att undersköterskor och sjuksköterskor kan koncentrera sig på
arbetsuppgifter som kräver sjukvårdskompetens med höjd kvalité inom vård och omsorg som
resultat.
Vi har använt begreppet servicevärd i vår motion. Det är samma begrepp som används i
Region Skåne. Region Kronoberg och Region Östergötland. Det finns andra benämningar
som kan vara relevanta.
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Centerpartiet yrkar att Avesta kommun utreder möjligheten att införa yrkeskategorin
servicevärdar inom vård- och omsorgssektorn.
Motionen har skickats till omsorgsstyrelsen för yttrande
Omsorgsstyrelsens yttrande
Förvaltningen anser att behovet och kravet är lägst undersköterskekompetens på all ordinarie
personal inom vård och omsorg. Undersköterskekompetensen bidrar till att upptäcka och
förebygga ohälsa hos brukare i ett tidigt skede. En undersköterska i exempelvis hemtjänsten
kan utifrån sin kompetens se helheten i omvårdnadsbehovet och kan larma om åtgärder
behövs.
De arbetsuppgifter som motionärerna räknar upp är inte så aktuella inom den kommunala
omsorgen, det är mer på den regionala nivån. Motionärerna ger som exempel att servicevärdar
ska kunna: städa rum, slutstädning av rum/sängar, mat och måltidshantering,
beställning/uppackning av förråd och transporter av patienter och prover. I den kommunala
verksamheten kan ex. städa rum vara en aktivitet tillsammans med brukaren och då är det
viktigt att de känner varandra. Slutstädning sköter tekniska med anledning av att viktiga
hygienföreskrifter måste följas, mat hanteras av ordinarie personal som en del i brukarens
vardag och för att säkerställa att vi kan se hur en brukare äter. Beställning av förrådsvaror
kräver god kännedom om verksamheten för att veta hur stor volym som ska beställas och
slutligen transporterar inte verksamheten brukare eller prover på samma sätt som Regionen.
Omsorgsförvaltningen har i flera år tagit emot åtgärdsbeställningar i form av instegs- och
nystartsjobb samt extratjänster som har hjälpt till med städning av rum, brukartvätt och
kökssysslor på våra särskilda boenden. Sysslorna för dessa personer kan inte införlivas i
schemaläggning på ordinarie rader eftersom undersköterskekompetens då skulle saknas på
många pass. Avesta har under flera år haft undersköterskekompetens över rikssnittet på våra
äldreboenden. En minskad kompetens är inte tillfyllest relaterat till alla förebyggande åtgärder
som undersköterska och sjuksköterska ska genomföra utifrån exempelvis nationella
kvalitetsregister såsom Senior Alert, SveDem och BPSD. Förvaltningens bedömning är att
överföra enklare arbetsuppgifter till outbildad personal skulle innebära en kostnadsfördyring
då vi i själva verket måste anställa fler personal utanför ordinarie rader. Idag ligger Avesta i
jämförelse med riket på ”medel”bemanning på våra boenden.
Omsorgsstyrelsen föreslår att motionen avstyrks.
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Beredning
- Centerpartiets motion 16 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 136.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 142.
- Omsorgsstyrelsen 21 april 2020, § 58.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 75.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen ska bifallas. Tom
Andersson (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att Tom Anderssons förslag vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.
Gunilla Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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Katarina Anderssons (M) motion om att
tillgodose patientens önskemål vid planering av
insatser som utförs av hemtjänsten

Dnr. KK 2019-000262 913
Motionen
Katarina Andersson (M) anför följande i sin motion:
Idag är det allt fler av våra äldre som har insatser från hemtjänst.
Något av de mest känsliga för våra patienter i hemmet den personliga omvårdnaden.
Den personliga hygienen – dusch. Många av våra äldre är i behov av denna hjälp men avstår
många gånger på grund av att man önskar att bli duschad av en kvinna. Våra äldre har svårt att ta
mot hjälp av yngre killar vilket i sin tur kan innebära att de tackar nej till hjälp av hemtjänsten fast
behov finns. Det är även så att man duschar innan hemtjänsten kommer för att man inte vet vem
som kommer idag. Risk för fall i hemmet = benbrott = lidande för patienten =stora
vårdkostnader kostnader.
Därmed yrkar jag på att man ser över i samband med planering av insatser som dusch och intim
hygien för patientens bästa som uttrycker att de önskar hjälp av personal av samma kön
tillgodoses i större utsträckning an idag.
Motionen har skickats till omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
I Marianne Winqvist rapport ”Hemtjänstens organisering och kvalitet – en
kunskapssammanställning” (2018) presenteras en kvalitativ studie av hemtjänstmottagarens
upplevelse av självbestämmande. Studien visar att relationen mellan omsorgstagaren och
omsorgsgivaren är avgörande för upplevelsen av självbestämmande. Att bygga ett ömsesidigt
förtroende och relation tar ett tag att skapa, men väl där så bidrar den till de äldres upplevelse
av inflytande. Rapporten fortsätter med att påvisa att personalkontinuitet är en viktig
kvalitetsaspekt och de flesta personer är tryggast med att få stöd och hjälp av personal de
känner igen och där det finns en ömsesidig relation.
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För personer i Avesta kommun som beviljats hemtjänstinsatser upprättas en
genomförandeplan tillsammans med personal från hemtjänsten, där brukarens behov och hur
denne önskar få sina insatser utförda dokumenteras. Genomförandeplanen kan ses som en
överenskommelse mellan brukaren och hemtjänstgruppen som skall utföra insatserna.
Utifrån samtliga brukares behov och önskemål arbetar hemtjänsten med att planera utförandet
av insatserna på bästa sätt. Planeringen är ett komplext arbete med många parametrar att ta
hänsyn till. Allt från geografi, antal personal med delegation på att ge medicin, om personal
har körkort eller ej, om brukare har behov av att få hjälp ett specifikt klockslag. Ibland händer
det att planeringen hastigt måste göras om exempelvis för att personal blivit sjuk eller nya
brukare med behov av insatser kommer hem från sjukhus. Hemtjänsten jobbar dock alltid
med utgångspunkten av behovet av insats styr planeringen och så långt det är möjligt utifrån
övriga parametrar, att tillgodose önskemålen. I den planeringen jobbar man så långt det är
möjligt även med personalkontinuiteten för att minimera antalet personal som brukaren ska
behöva möta.
I Diskrimineringslagen (2008:567) står det att läsa i 1 kap. 1§ - ”Lagen har till ändamål att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön…”. I 1 kap 4§ punkt 2 står det: ”Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom
tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön…”.
Det framgår även i 3 kap. 7 § att ”arbetsgivaren ska genom utbildning, annan
kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämna könsfördelning i skilda
typer av arbete…”.
Inom vård och omsorg i Avesta kommun så är utgångspunkten att de som anställs skall vara
utbildade undersköterskor och därför tillämpas en komptensbaserad rekrytering. Den personal
som arbetar i hemtjänsten och på kommunens särskilda boende anställs alltså utifrån
kompetens, inte av kön. Det innebär att verksamheterna har både kvinnliga och manliga
medarbetare som utför insatser i hemtjänsten.
Om brukare avböjer hjälp med dusch på grund av att denne önskar personal av annat kön så
erbjuder hemtjänstgrupperna i Avesta kommun så långt det är möjligt, hjälp med dusch vid
annat tillfälle. Dock är det inte möjligt vid alla tillfällen på grund av flera andra parametrar som
nämnts ovan. Hemtjänsten ska tillse att behovet blir tillgodosett och därefter även försöka
tillgodose önskemål. Dock utgår verksamheten från de resurser som finns, det vill säga budget
och personal vilket innebär att i de fall planering inte medför att kunna tillgodose önskemål
finns behov av utökning av anställd personal.
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I prop. 00/01, RÅ 1986 ref 175 framgår att den som beviljats en insats inte ovillkorligt kan
välja formen på insatsen. Olika omständigheter påverkar insats i förhållande till den enskildes
önskemål, såsom den önskade insatsens lämplighet och kostnader för den önskade insatsen i
jämförelse med andra liknade insatser.
Omsorgsstyrelsen föreslår följande:
- Att utifrån ovanstående göra bedömningen att hemtjänsten i Avesta kommun redan idag
arbetar utifrån att så långt det är möjligt tillgodose brukarnas önskemål.
- Motionen anses vara besvarad.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) motion 27 september 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 138.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 144.
- Omsorgsstyrelsen 21 april 2020, § 59.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 76.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Johan Thomasson (M), med instämmande av Gunilla
Berglund (C) och Roy Uppgård (KD), att motionen ska bifallas. Tom Andersson (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag att motionen ska anses som besvarad. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Mikael Westbergs förslag vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad.

___
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Mål och budget 2021–2023

Dnr. KK 2020-000152 041
Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) har den 18 maj 2020 överlämnat förslag till mål
och budget 2021–2023 för Avesta kommun.
Förslaget innehåller följande delar:
-

-

Kommunens organisation
Styrprocess
Omvärlds- och nulägesanalys
Finansiell analys
Vision – Avesta 2030
Kommunövergripande mål:
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet stöd och omsorg
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet barn och utbildning
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet lokalsamhället
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medarbetare
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi
Särskilda beslut 2021–2023
Drift- och resultatbudget
Finansieringsbudget
Balansbudget
Tidplaner
Interna förutsättningar

Skattesatsen för 2021 föreslås enligt förslaget att vara oförändrad, 21:97 kronor.
Beredning
- Förslag till Mål och budget 2021–2023 från (S) och (V) framlagd den 18 maj 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 74.
- Förslag till Mål och budget 2021–2023 från Alliansen framlagd den 1 juni 2020.
- Sverigedemokraternas Årsplan 2021–2023 framlagd den 1 juni 2020.
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Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2020, § 39 följande:
- 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”.
Finansieringen av tjänsten sker inom kommunstyrelsens ram vilket är inarbetat i budgeten.
Vid kommunstyrelsens möte presenterar Alliansen sitt förslag till Mål och budget 2021–2023
och Sverigedemokraterna sin Årsplan 2021–2023.
Ordföranden finner att det finns tre förslag. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till (S) och (V):s
förslag till budget. Johan Thomasson (M) yrkar bifall till Alliansens förslag och Per-Ola
Ahlström (SD) yrkar bifall till (SD):s förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att (S) och (V):s förslag vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- (S) och (V):s förslag till mål och budget 2021–2023 fastställs.
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
Johan Thomasson (M), med instämmande av Gunilla Berglund (C) och Roy Uppgård (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Per-Ola Ahlström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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§ 72

Årsredovisning för Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund

Dnr. KK 2020-000116 042
Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har överlämnat bokslut för 2019.
Räkenskapsårets resultat uppgår till + 71 tusen kronor. Avvikelsen mot budget gällande
kommunbidrag (- 2 762 tkr) beror på att budgeterade pensionskostnader är lägre i den
prognos som KPA lämnat vid årsskiftet än i tidigare lämnade prognoser. Förbundet
budgeterar pensionskostnader och kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör att
stora skillnader både på intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras.
Revisionsrapport har inlämnats från lekmannarevisorerna och de upphandlade revisorerna.
Styrelsen tillstyrks ansvarsfrihet för året.
Beredning
- Bokslut och årsredovisning för år 2019, inklusive direktionsprotokoll från 19 mars 2020.
- Revisionsberättelser från Dalrev 12 mars 2020 och förtroendevalda revisorer 24 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 58.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2019 godkänns.
- Ledamöterna i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

___
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§ 73

Årsredovisning Södra Dalarnas
Samordningsförbund

Dnr. KK 2020-000120 042
Södra Dalarnas Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Av årsredovisningen framgår att förbundet nått samtliga mål som satts upp i
verksamhetsplanen för året. Samverkansteamens gemensamma resultat visar att antalet
deltagare i teamens insatser har ökat kraftigt. Totala antalet avslut har också ökat kraftigt.
Andelen som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vid avslut är 47 %.
Genomsnittströmningstiden snitt är 20,4 månader.
En närmare redovisning av indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna ovanför
rikssnittet. Förbundet är även över fjolårets resultat. Hos elva av 15 indikatorer positionerar
sig förbundet högre än rikssnittet.
Det är vidare ett fortsatt högt deltagande i allt fler personalinriktade insatser. Under året har
452 personer från myndigheternas personal, chefer och politiker samt brukare och anhöriga
varit delaktiga i 18 olika insatser. Det är en markant ökning vad gäller antalet insatser sedan
förra året och det högsta antalet insatser som förbundet har uppmätt.
Ekonomiskt redovisar förbundet ett resultat på -540 tkr, vilket är lägre än vad förbundet hade
budgeterat för. Det egna kapitalet har sjunkit med 27 %. Allt mer av medlen har använts till
insatser. Året redovisar det högsta ackumulerade utfallet i förbundets historia.
Av särskilt intresse är de olika måtten som redovisas könsuppdelat. Av detta framgår att
kvinnorna i samtliga teamen har haft en längre genomföringstid än männen trots kortare tid i
bidragsförsörjning innan start.
I framtidsanalysen oroas styrelsen av att 2020 är sista året då den kan förlita sig på det egna
kapitalet för att kunna upprätthålla verksamhetsnivån med tre kommunbaserade
samverkansteam och ett stort antal utbildningsinsatser. Därför föreslår styrelsen ett äskande
på 7 500 tkr för 2021–2022.
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
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Beredning
- Årsredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019.
- Revisionsberättelse för år 2019 från auktoriserad revisor och lekmannarevisor.
- Protokollsutdrag från styrelsemöte 13 mars 2020, då årsredovisningen behandlades.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 78.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södra Dalarnas Samordningsförbund för år 2019 godkänns.

___
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§ 74

Årsredovisning Västmanland-Dalarna
lönenämnd

Dnr. KK 2020-000109 042
Årsredovisningen för Västmanland-Dalarnas lönenämnd för år 2019 redovisar ett överskott på
232 900 kronor. Anledningen till överskottet är delvis att sjukfrånvaro ej kunnat täckas av
vikarier samt att semesterlöneskulden minskats.
Årsredovisningen redovisar uppfyllelsen av två effektmål:
• Målsättningen är minst 99 % rätt lön i rätt tid i förhållande till löneunderlagen. Vid
stickprovskontroll konstaterades att 99,91 % av de kontrollerade lönerna var korrekta.
Målet är helt uppfyllt.
• Målsättningen är att andelen extra utbetalningar ska vara högst 1 %. Andelen extra
utbetalningar var 1,4 % på grund av retroaktiva löner. Målet är delvis uppfyllt.
Vid sitt sammanträde den 5 mars 2020 beslutade lönenämnden att godkänna årsredovisningen
och att överskottet ska gå tillbaka till kommunerna.
Revisionsrapport har inlämnats av pwc. Pwc bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande. Revisorerna i Norbergs kommun tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för ledamöterna i den gemensamma nämnden Västmanland-Dalarna lönenämnd.
Beredning
- Årsredovisning 2019 för Västmanland-Dalarna lönenämnd.
- Protokollsutdrag från lönenämnden 5 mars 2020, § 2.
- Revisionsrapport från pwc – Granskning av årsredovisning 2019, Norbergs kommun, april
2020.
- Revisionsberättelse från revisorerna i Norbergs kommun 21 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 79.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Västmanland-Dalarna lönenämnds årsredovisning för år 2019 godkänns.

___
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§ 75

Verksamhetsberättelse och bokslut för
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Dnr. KK 2020-000150 049
Hjälpmedelsnämnden Dalarna har vid sammanträde den 6 februari 2020 beslutat att fastställa
verksamhetsberättelse och bokslut för 2019.
2019 har präglats av lokal- och arbetsrättsrelaterade frågor, fortsatt ökad efterfrågan,
kompetensförsörjningsutmaningar samt analys av ökande hjälpmedelskostnader.
Förvaltningen redovisar ett positivt resultat om 3,3 miljoner kronor samtidigt som den totala
sjukfrånvaron sänks från 5,7 % till 4,7 %.
Revisorerna tillstyrker att de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Beredning
- Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
- Protokollsutdrag 6 februari 2020 från nämndens fastställande av bokslutet.
- Revisionsberättelse 7 april 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 80.
Vid kommunstyrelsens beredning meddelar Susanne Berger (S) jäv och deltar inte i beslutet
om ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Hjälpmedelsnämnden Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 godkänns.
- Ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

___
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§ 76

Reglemente för gemensam nämnd för
upphandling

Dnr. KK 2020-000119 059
Den gemensamma nämnden för upphandling har föreslagit att fullmäktige i samverkande
kommuner antar ett nytt reglemente daterat den 19 mars 2020.
En ny paragraf 7 föreslås läggas till reglementet gällande deltagande på distans, med följande
innehåll:
- Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av ordförande delta i
sammanträden på distans.
Utifrån denna skrivelse beslutade arbetsutskottet den 27 april 2020 att föreslå att reglementet
ska antas.
Nu har dock upphandlingscenter inkommit med ett nytt förslag till lydelse av § 7 i
reglementet, daterat 11 maj 2020. Paragrafen föreslås få följande lydelse:
”7 § Deltagande på distans
Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses
närvarande på nämndens sammanträde (6 kap 24 § KL).
Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden godkänner
vilken ledamot som får delta på distans.”
Kommunsekreteraren föreslår att fullmäktige ska anta det nya förslaget.
Beredning
- Beslut i kommunfullmäktige i Ludvika 6 april 2020, § 40.
- Missiv från upphandlingscenter 19 mars 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, § 59.
- Nytt missiv från upphandlingscenter 11 maj 2020.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 20 maj 2020.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 42

2020-06-01

Kommunstyrelsen

§ 76 (forts)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reglemente för gemensam nämnd för upphandling, daterat 11 maj 2020, antas.

___
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§ 77

Översyn av limitnivåer för internbankens
verksamhet

Dnr. KK 2020-000143 045
I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen.
Ny översyn har nu gjorts och bedömningen är att utökning behöver ske för Avesta Vatten och
Avfall AB med utgångspunkt från de investeringsplaner som bolaget har. Övriga koncerninterna
parter föreslås bibehålla oförändrade nivåer gällande limiter.
Beredning
- Tjänsteskrivelse 27 april 2020 från ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 81.
Vid kommunstyrelsens beredning medverkar ekonom Tommy Åhlberg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter fastställs att gälla tills nytt beslut tas:
Externa belopp
Avesta kommuns (Internbankens) skuld 1.815.000.000 kr (ökning 50.000.000 kr)
Derivatinstrument.
1.815.000.000 kr (ökning 50.000.000
”Koncerninterna” belopp
Gamla Byn AB
Avesta Industristad AB
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Avesta Vatten och Avfall AB
-

1.300.000.000 kr (oförändrat)
250.000.000 kr (oförändrad)
15.000.000 kr (oförändrad)
250.000.000 kr (ökning 50.000.000 kr)

Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om
1.815.000.000 kr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp.

___
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§ 78

Förändrad investeringsvolym 2020

Dnr. KK 2020-000156 040
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen för 2020 uppgår till 72 450 tkr.
I och med april månads utgång uppgår budgetbeslutet totalt till 73 250 tkr, dvs Fullmäktiges
beslutade investeringsvolym är överskriden med 800 tkr. En av orsakerna till att investeringarna
ökar är bland annat att nivån för IT- investeringar totalt i kommunen överstiger den beräknade
volymen i Mål- och budgetbeslut i fullmäktige juni 2019. Med anledning av detta föreslås en
utökning av investeringsvolymen 2020 med 10 000 tkr att totalt uppgå till 82 450 tkr.
Finansiering av kapitaltjänstkostnader för investeringarna sker inom respektive styrelses ram.
Beredning
- Tjänsteskrivelse 11 maj 2020 av ekonomichefen.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 82.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige utökar investeringsvolymen 2020 med 10 000 000 kronor till att totalt
uppgå till 82 450 000 kronor.
- Finansiering av kapitaltjänstkostnader för investeringarna sker inom respektive styrelses
ram.

___
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Angående borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat

Dnr. KK 2019-000357 049
Kommuninvest har gett advokatfirman Lindahl i uppdrag att inhämta beslut från Avesta
kommunfullmäktige om förlängning av nedanstående handlingar:
-

Borgensförbindelse
Regressavtal
Medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat

Beredning
- Tjänsteskrivelse 27 april 2020 från ekonomienheten.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 83.
Vid kommunstyrelsens beredning medverkar ekonom Tommy Åhlberg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avesta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006
(”Borgensförbindelsen”), vari Avesta kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Avesta kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
- Avesta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Avesta kommun den 22 juni
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen alltjämt gäller.
- Avesta kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Avesta kommun den 22 juni
2011, vari Avesta kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.
- Lars Isacsson och Anders Friberg utses att för Avesta kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
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Inrättande av individnämnd samt avskaffande av
omsorgsstyrelsens individutskott

Dnr. KK 2020-000019 001
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 8 november 2019 att uppdra till
kommunsekreteraren att lägga förslag på förändringar av kommunens nämndorganisation. För
omsorgsstyrelsen, skulle förslaget innefatta, inrättandet av en individnämnd och samtidigt
avvecklande av omsorgsstyrelsens individutskott. Kommunsekreteraren lämnade in ett sådant
förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget om inrättande av
individnämnd samt avskaffande av omsorgsstyrelsens individutskott till omsorgsstyrelsen för
yttrande.
Kommunsekreteraren framför i sitt förslag att en kommun har stor frihet att utforma sin
organisation. Det finns få regleringar kring vilka nämnder/styrelser som ska finnas i en
kommun. De nämnder som ska finnas enligt lag är, Kommunstyrelse, valnämnden,
överförmyndare eller överförmyndarnämnd, revisorer och en krisledningsnämnd. I övrigt får
en kommun fritt utforma sin nämndsorganisation i enlighet med 6kap 2§ Kommunallagen
(2017:725) (KL).
Det framgår även som kommunsekreteraren skriver av SOU 2015:24, en kommunallag för
framtiden, att det finns möjlighet för kommuner att inom olika områden dela upp uppgifterna
som åligger kommunen enligt speciallagstiftning, på flera nämnder. Utöver vad
kommunsekreteraren skriver i sitt förslag framgår det även av, 2 kap 4 § Socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL), att kommunens uppgifter inom socialtjänsten ska fullgöras av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Av SoL framgår det således att det är fullt
möjligt att fördela ansvaret som åligger kommunen enligt SoL och annan lagstiftning inom
socialtjänstens område på fler nämnder än en.
Det finns på grund av ovannämnda anledningar samt av det som framgår av
kommunsekreterarens skrivelse inga juridiska hinder för att inrätta en särskild individnämnd för
individärenden.
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Omsorgsstyrelsens yttrande
Omsorgsförvaltningen håller med kommunsekreteraren om de fördelar som finns med att ha
en separat nämnd för individärenden. Syftet med att ha en separat individnämnd anser
omsorgsförvaltningen är delvis de organisatoriska fördelarna att det blir enklare att sammankalla
en liten nämnd på kort varsel i de fall ärenden kräver en snabb handläggning. Det främsta syftet
är dock att färre personer behöver ta del av informationen i sekretessärenden än när hela
omsorgsstyrelsen har fattat beslut i frågorna. Omsorgsförvaltningen anser även att minskningen
av antalet ledamöter innebär att den personliga integriteten värnas för den enskilde. Om färre
ledamöter deltar vid nämndsammanträden, där personer som påverkas av ett eventuellt
myndighetsbeslut har möjlighet att delta, blir situationen mindre utsatt för den enskilde.
Omsorgsförvaltningen anser att kommunsekreterarens förslag om tidsplan inte passar
verksamheten då ordinarie nämndsekreterare inte är på plats under en eventuell nämnd i juli
och uppstarten av en ny nämnd innebär mycket mer arbete än när arbetet med nämnden är
igång. Omsorgsförvaltningen gör bedömningen att oktober vore en bättre månad att genomföra
första mötet i individnämnden. I övrigt anser förvaltningen att det går att använda de
reserverade datumen för individutskottet för återstoden av året.
Omsorgsförvaltningen har uppmärksammat att det i februari kom en kammarrättsdom
(Kammarrätt, 2019-5056) där det framgår att det inte är möjlig att ha en tredje vice ordförande
enligt 6 kap. 21§ Kommunallag (2017:725). Omsorgsförvaltningen framför att det därför inte är
möjligt att ha fyra ordföranden som föreslås av kommunsekreteraren. Omsorgsförvaltningen
anser att det istället ska vara tre ordföranden i individnämnden och att antalet ledamöter i
nämnden bör sänkas från kommunsekreterarens förslag om sju ledamöter och sju ersättare till
fem ledamöter och fem ersättare.
Omsorgsförvaltningen anser i övrigt att kommunsekreterarens förslag om fördelning mellan
nämnderna är bra och tydlig och tillstyrker förändringen av reglementet.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 20 januari 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2020, § 29.
- Omsorgsstyrelsen 21 april 2020, § 57.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 84.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- En individnämnd med ansvar för individärenden inrättas från den 1 oktober 2020.
- Individnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Fullmäktige väljer dessa
ledamöter för återstoden av mandatperioden.
- Antalet ordförande i individnämnden ska vara tre.
- Omsorgsstyrelsens individutskott avskaffas från den 1 oktober 2020.
- Reglementet för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder i Avesta kommun ändras
så att det framgår vilka ärenden individnämnden övertar från omsorgsstyrelsen.
- Individnämnden hör organisatoriskt och ekonomiskt till omsorgsförvaltningen.
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Delegationsbeslut

- Kommunstyrelsens tekniska utskott 18 maj 2020, §§ 16–18 och 22.
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 april 2020, §§ 22–27 samt 18 maj 2020,
§§ 28–33.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2020, §§ 54–55 och 18 maj 2020, §§ 63–70 och
77.
- Dnr. KK 2020-000003 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare/planerare väghållning 17 – 30 mars 2020.
- Dnr. KK 2020-000008 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare, planerare, handläggare av handikapptillstånd
3–22 april 2020.
- Dnr. KK 2020-000008 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare, planerare, handläggare av handikapptillstånd
5 maj 2020.
- Dnr. KK 2020-000132 002
Redovisning av delegationsbeslut av resultatenhetschef tekniska utskottet 24 mars – 6 april
2020.
- Dnr. KK 2020-000112 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare park/grönytor 23 mars 2020.
- Dnr. KK 2020-000139 002
Redovisning av delegationsbeslut av kart & mät gällande köpebrev, servitutsavtal,
fastighetsreglering, lägenhetsarrende, skötselavtal, jordbruksarrende och nyttjanderättsavtal
19 september 2019 – 14 april 2020.
- Dnr. KK 2020-000089 002
Kommundirektörens beslut om anställande av tillförordnad personalchef.
- Dnr. KK 2020-000089 002
Kommundirektörens beslut om revidering av beslutsattestanter etc.
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Delgivningar

- Dnr. KK 2020-000125 168
Krisledningsnämndens beslut 6 april 2020, § 5, om inrättande av tillfällig korttidsvård.
- Dnr. KK 2019-000057 000
Koncernledningsgruppens minnesanteckningar 7 november, 21 november och 5 december
2019.
- Dnr. KK 2020-000123 000
Koncernledningsgruppens minnesanteckningar 9 januari, 30 januari, 20 februari, 5 mars, 19
mars, 3 april, 8 april, 16 april och 28 april 2020.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s sammanträdesprotokoll 4 december 2019, 19 februari 2020
och 7 april 2020.
- Pensionärsrådets anteckningar 18 september och 6 december 2019 samt 20 februari 2020.
- Funktionshindersrådets anteckningar 25 maj, 14 september och 7 december 2018, 1 mars,
3 maj, 13 september och 22 november 2019 samt 28 februari 2020.
- Ungdomsrådets anteckningar 29 augusti, 27 september, 21 oktober, 29 november och 17
december 2019 samt 22 januari och 18 februari 2020.
- Dnr. KK 2020-000128 029
Tillfälliga riktlinjer för arbete på distans med anledning av Coronapandemin - Råd och
instruktion till chefer.
- Dnr. KK 2020-000128 029
Tillfälliga riktlinjer för distansarbete för anställda i Avesta kommun.
- Dnr. KK 2020-000131 002
Protokollsutdrag från V-Dala miljö- och byggnadsnämnd 7 april 2020 om ny
delegationsordning för plan- och byggenheten.
- Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskotts sammanträde 5 mars 2020.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 51

2020-06-01

Kommunstyrelsen

§ 82 (forts)
- Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlings styrelsemöte 19 mars 2020.
- Protokoll från arbetsutskottet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 21 april 2020.
- Protokoll från sammanträde med styrelsen för Gamla Byn AB 28 april 2020.
- Protokoll från sammanträde med styrelsen för Avesta Industristad AB den 28 april 2020.
- Protokoll från styrelsen för Västmanland-Dalarna lönenämnd 24 april 2020.
- Dnr. KK 2020-000158 041
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd gällande budgetuppföljning första
kvartalet 2020.
- Dnr. KK 2020-000064 049
Avesta kommuns yttrande över justering av medlemsavgift till Intresseföreningen Dalarna.
- Verksamhetsberättelse från Coompanion Dalarna 2019.
- Dnr. KK 2020-000161 739
Skrivelse från Synskadades Riksförbund Dalarna angående att satsa på syn- och
hörselinstruktör.
- Dnr. KK 2020-000162 319
Skrivelse från Synskadades Riksförbund Dalarna angående säkrare gatumiljö för
synskadade.
- Protokoll från direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 14 maj 2020.
- Dnr. KK 2020-000164 042
Protokollsutdrag från direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 14 maj 2020
gällande resultatrapport för mars 2020 samt årsprognos 2020.
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- Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner, SKR:
20:17 Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen.
20:18 Den ekonomiska vårpropositionen.
20:19 Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för
semesteråret 2020.
20:20 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023.
20:21 Feriearbete/sommararbete 2020.
20:22 Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till
Allmänna bestämmelser och HÖK 18.
20:23 Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande
arbetsbrist m.m.
20:24 Överenskommelser om Kompetens- och omställningsavtal.
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