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§ 83

Samråd om förslag till reducering av linjetrafik
med lågt resande

Dnr. KK 2020-000124 531
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna har skickat en inbjudan till samråd avseende
”Förslag till reduceringar i utbudet av linjetrafik med lågt resande”. Näringslivschef Anders
Åkerström och samhällsplanerare Elin Karlsson har berett ärendet och inkommit med ett
förslag till samrådsyttrande.
Sammanfattningsvis anser de att det är olyckligt att genomföra föreslagna reduceringar som
enskild åtgärd. Detta utifrån att Dalatrafik även har ett pågående utvecklingsarbete som kallas
för ”Trafikplan södra Dalarna”. Det är därför bättre att avvakta resultatet av den större
utredningen och göra nödvändiga justeringar ur ett helhetsperspektiv.
Beredning
- Inbjudan om samråd från Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna 7 april 2020.
- Tjänsteskrivelse från näringslivschefen, med förslag till yttrande, 22 maj 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 15 juni 2020, § 36.
Kommunstyrelsens beslut
- Samrådsyttrande daterad 2020-05-20 avseende Förslag till reducering av linjetrafik med lågt
resande, antas som Avesta kommuns yttrande.
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§ 84

Marknadsföringsavtal med Masarna

Dnr. KK 2020-000056 051
Kommunens näringslivschef har inkommit följande skrivelse:
Ärendet avser ställningstagande om Avesta kommun skall teckna förnyat
marknadsföringsavtal med den ideella föreningen Masarna Speedway Klubb för säsongen
2020.
ESS (Elitspeedway i Sverige) har beslutat att starta den s.k. Bauhausligan den 11 augusti, även
om det blir utan publik. Förutsättningarna för speedwaysäsongen 2020 är mycket speciella
utifrån den pågående Covid-19 pandemin.
Avesta kommun har utvärderat det tidigare marknadsföringsavtalet med föreningen Gasarna
Speedway Klubb. Utvärderingen visar att avtalet fullföljdes av båda parter och att Avesta
kommun erhöll medieexponering till ett värde motsvarande kostnaden för avtalet. Avesta
kommun är nöjda med avtalets genomförande.
Inför säsongen 2020 har ESS tecknat sändningsavtal med C-More om sändningsrättigheter
och Bauhaus är huvudsponsor för serien. Sändningsavtalet innebär bättre förutsättningar för
medieexponering jämfört med tidigare. Men, bantad serie påverkar marknadsföringsvärdet
negativt. ESS avtal med C-More ger små eller inga direkta pengar till speedwayföreningarna
Den ekonomiska situationen i Masarna är mycket ansträngd. Verksamheten har under en
längre tid gått med underskott. 2019 gjorde föreningen ett underskott på ca 1 700 000 kronor
och föreningen har enligt balansräkningen per 2019-12-31 negativt eget kapital på 1 743 591
kronor. Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet för 2019 vid årsmötet. Bolagstämma för
2019 är ännu inte genomförd i aktiebolaget. Inför ställningstagande om förnyat
marknadsföringsavtal har delar av Masarnas styrelse deltagit i möte med Avesta kommun för
att presentera svar på frågeställningar som Avesta kommun ställt vid flera tillfällen. Utöver
detta har kommunen haft telefonkontakt och möte med föreningens och bolagets, för
verksamhetsåret 2019, valda revisor för klarläggande av den ekonomiska situationen.
Den samlade bedömningen av mötena med styrelsen och revisorn samt den osäkerhet som
råder om seriens genomförande och omfattning ger för handen att Avesta kommun anser att
marknadsföringsavtal inte kan tecknas för 2020.
Näringslivschefen föreslår därför att inget marknadsföringsavtal ska tecknas.
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§ 84 (forts)
Plan- och näringslivsutskottet beslutade att ärendet ska borsläägas.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från näringslivschefen 15 juni 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 15 juni 2020, § 37.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet utgår.
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§ 85

Ändring av detaljplan för Månsbo 1:59 med flera

Dnr. KK 2020-000118 214
V-Dala miljö- och byggförvaltning har inkommit med förslag till ändring av detaljplan för
Månsbo 1:59 med flera. Syftet med planändringen är att möjliggöra högre byggnationer för del
av planområde. Högsta tillåtna byggnadshöjd 7 meter ändras till 10 meter med maximalt två
våningar inom område för småindustri med mera.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 30 mars till och med 27 april 2020 och har
därefter ändrats, i enlighet med framtagen samrådsredogörelse. Förslaget har sedan varit ute
för granskning under tiden 25 maj till och med 8 juni 2020 och meddelande om granskning
skickades då till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt
fastighetsförteckning samt andra myndigheter och enskilda som har ett väsentligt intresse av
förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande.
Granskningsyttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket,
Polismyndigheten samt teknisk service där samtliga var utan erinran på planen. Yttrandena har
inte föranlett någon ändring av planförslaget.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 9 juni 2020.
- Antagandesversion av plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande där
samrådsredogörelse utgör bilaga, undersökning – behov av miljöbedömning samt
hållbarhetsbedömning upprättade 28 april 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 15 juni 2020, § 38.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat granskningsutlåtande daterat 9 juni 2020.
- Kommunstyrelsen antar Ändring av detaljplan för Månsbo 1:59 m fl. daterad 28 april 2020.
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§ 86

Organisations- och strukturförändring
grundskola

Dnr. KK 2020-000179 611
Bildningsstyrelsen har inkommit med ett förslag till organisations- och strukturförändring
gällande grundskolan för att
- uppnå högre likvärdighet för kommunens elever,
- uppnå generellt högre kunskapsresultat,
- uppnå de två första strecksatserna inom tilldelade medel och skapa. långsiktigt hållbara
ekonomiska förutsättningar för Avestas grundskolor.
Bildningsstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:
- Föreslå fullmäktige att undervisning i årskurs F-3 erbjuds från och med höstterminen 2021
på Karlbo skola, Nordanö skola, Krylbo skola, Skogsbo skola, Fors skola, By skola och
Johan-Olovskolan.
- Föreslå kommunfullmäktige att undervisning i årskurs 4–6 erbjuds från och med
höstterminen 2021 på Karlbo skola, Skogsbo skola, Fors skola, By skola och JohanOlovskolan.
- Föreslå kommunfullmäktige att Lund skola läggs ned och lokalerna sägs upp.
Bildningsstyrelsen har beslutat att skolval ska genomföras för samtliga elever till förskoleklass,
årskurs 4 och årskurs 7.
Bildningsstyrelsen har dessutom bland annat gett resultatenhetschefen i uppdrag att utreda vidare
hur man ska kunna behålla Markusskolan och Bergsnässkolan i sin nuvarande form och ändå
uppnå bra skolresultat samt en likvärdig skola. Detta ska redovisas till bildningsstyrelsen i
september.
Beredning
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2020, § 58.
- Bildningsstyrelsen 10 juni 2020, § 69.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020, § 85.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 8

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 86 (forts)
Lars Isacsson (S), med instämmande av Mikael Westberg (S), Mikael Moen (V) och Johan
Thomasson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Per-Ola Ahlström (SD) yrkar avslag
på arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att Lars
Isacssons bifallsyrkande vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Undervisning i årskurs F-3 erbjuds från och med höstterminen 2021 på Karlbo skola,
Nordanö skola, Krylbo skola, Skogsbo skola, Fors skola, By skola och Johan-Olovskolan.
- Undervisning i årskurs 4–6 erbjuds från och med höstterminen 2021 på Karlbo skola,
Skogsbo skola, Fors skola, By skola och Johan-Olovskolan.
- Lund skola läggs ned och lokalerna sägs upp.
Per-Ola Ahlström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande.
___
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§ 87

Riktlinjer för direktupphandling i Avesta
kommunkoncern

Dnr. KK 2020-000176 059
Från och med den 1 januari 2020 ingår Avesta kommunkoncern i Upphandlingssamverkan
mellan kommunerna inom Falun Borlänge-regionen (UHC). För att styra upp de lokala inköp
som underskrider beloppsnivåer och som inte faller in om ramen för Lagen om Offentlig
Upphandling (LOU) dvs direktupphandling, har koncernledningen sett ett behov av att ta
fram riktlinjer för dessa inköp.
Riktlinjerna är ett komplement till samarbetet med UHC.
Riktlinjerna ska tydliggöra hur förfrågningsförfarandet ska gå till samt vilka
dokumentationskrav som gäller vid inköp inom olika beloppsintervall. Genom en bättre
dokumentation får kommunen bättre förutsättningar att följa upp inköp som sker utanför
befintliga avtal och kan då bättre planera behov av nya avtal inför kommande upphandlingar
Beredning
- Tjänsteskrivelse från ekonomichefen med förslag till riktlinjer 2 juni 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020, § 86.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för direktupphandling i Avesta kommunkoncern.
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§ 88

Riktlinjer för e-post

Dnr. KK 2020-000080 009
Avesta kommunkoncerns nuvarande riktlinjer för e-post antogs av kommunfullmäktige den
18 juni 2020. En smärre justering gällande hantering av sekretessbelagd information via e-post
har därefter skett den 27 februari 2020.
I samråd med kommunens IT-chef föreslår kommunsekreteraren en förändring gällande
gallring av e-post. Nuvarande riktlinjer säger att all e-post ska gallras efter sex månader. Det
föreslås ändras till 90 dagar. Anledningen till det är kommunens begränsade lagringskapacitet.
I samband med förändringen bör även respektive dokumenthanteringsplaner ändras så att de
stämmer överens med riktlinjerna för e-post.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren med förslag till riktlinjer 5 juni 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020, § 87.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avesta kommunkoncerns riktlinjer för e-post ändras på så sätt att all e-post ska gallras efter
90 dagar.
- Dokumenthanteringsplanerna ändras så att de stämmer med riktlinjerna för e-post.
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