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§ 142 Information vid kommunstyrelsens sammanträde
Nytillträdde IT-chef Bosse Andersson presenterar sig för kommunstyrelsen.
Räddningschef Mats Jansson vid Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR) informerar
om verksamheten, bland annat berättar han om läget utifrån pandemin. SDR har framförallt
påverkats utifrån att man inte har kunnat hålla utbildningar som vanligt, men man har nu gjort
anpassningar för att ändå kunna hålla vissa utbildningar. Sjukskrivningsfrekvensen har hittills i
år varit lägre än normalt, vilket ses som positivt. SDR stöttar i nuläget enligt särskilt avtal
Fagersta och Norbergs kommuner med beredskapssamordnare på grund av föräldraledighet.
Resultatet för år 2020 beräknas bli i nivå med budget.
Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta vatten och avfall AB, berättar att om det ekonomiska
läget för bolaget. Nya taxor för hushållsavfall och VA är föreslagna och hanteras i Mål och
budget 2021–2023.
Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, berättar om aktuella ärenden från
styrelsen. Bland annat ska de se över förslag till hyra för den nya förskolan som byggs. Man
arbetar vidare med frågor kring den nya skolstrukturen och kommer bland annat att anlägga
en allaktivitetsplan på Bergsnässkolan istället, som planerat, på Markusskolan. Det finns vidare
ett medborgarförslag om Skol-IF som föreslås tillstyrkas. Bildningsstyrelsen tilldelades vid
kommunstyrelsens förra sammanträde 4,5 miljoner. Det kommer gå till läromedel,
reparationer av idrottshallar och planer, utbyte av trasigt material, avetableringskostnader för
modul, förstudie gälande besöksmottagning i Verket, projektering av utomhusbad, förbättring
av arbetsmiljön och marknadsföring av gymnasiet.
Susanne Berger (S), ordförande i omsorgsstyrelsen, berättar om att hemtjänsten kommer
utökas med 9 nya tjänster tack vare statsbidrag. Biståndshandläggningen kommer att utökas
med en tjänst då handläggarna har för hög arbetsbelastning. Styrelsen ser över en
omorganisation av gruppboenden för LSS. Kön har sjunkit under hösten på grund av att
platser blivit lediga. Förslaget är att Torsgatans gruppboende ska läggas ner och istället bli
korttidsboende när det nya LSS-boendet är klart. De boende på Torsgatan flyttar då in på det
nya LSS-boendet. Anhörigstödsteamet och hemtagningsteamet har tillfälligt förstärkts för att
arbeta med brukare i hemtjänsten som har symptom på covid-19. Dock har väldigt få brukare
haft behov av stödet utan teamen har kunnat arbeta bland annat med att ta emot
utskrivningsklara personer från sjukvården. Verksamheterna har hög sjukfrånvaro och har haft
det under en längre tid, mycket beror på att man i enlighet med myndigheternas råd ska vara
hemma med minsta symptom.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 4

2020-11-09

Kommunstyrelsen

Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar att läget gällande skyddsutrustning
är stabilt i regionens kommuner. Smittskyddsläkaren följer utvecklingen och eventuellt
kommer särskilda restriktioner att införas i Dalarna om läget med antal smittade förvärras.
Rekrytering av kommundirektör pågår. En första presentation av kandidater har gjorts av
rekryteringsfirman. Utifrån dem kommer ett urval göras för att gå vidare till intervjuer och
tester. 72 nya lägenheter byggs på Badhustomten. Vid Älvbrovägen har parhus byggts och är
inflyttningsklart. Stomresning pågår på Dalergränd. Vidare kommer uppdrag ges att teckna
avtal med ett bolag som vill bygga hyresrätter på Dalergränd. Outokumpu varslar 95 tjänster i
sin verksamhet i Avesta. Detta påverkar också underleverantörer till företaget. Mark- och
miljödomstolen ligger efter i sin ärendehantering och räknar med en slutförhandling om
Googles eventuella etablering under våren och ett beslut till halvårsskiftet 2021.
___
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§ 143 Projektplan för ökad jämlikhet i Krylbo
Dnr KK 2019-000297 709
Krylbo-området är i behov av riktade insatser för att stärka invånarna som ska verka och bo i
Krylbo. Rent preventiva insatser på såväl samhällsnivå och gruppnivå som insatser direkt för
boende i Krylbo men även samhällsplanering för att skapa förutsättningar till ett hållbart
samhälle. Utbildningsinsatser, praktikplatser eller liknande, föräldrastöd, marknadsföring och
utveckling av Krylbo som ort!
Genom att strukturerat stötta medborgarna att komma ut i arbetslivet, skaffa erfarenhet men
även träna på det svenska språket kan de ojämna klyftorna minska. Arbetslösheten är hög i
Krylbo vilket innebär att många åtgärder behöver ske parallellt.
”Krylbo riskerar att bli ett segregerat samhälle med hög andel invandrare och arbetslösa.
Risker med detta är förutom utsatthet även fortsatt negativ utveckling i form av kriminalitet
och missbruk. Det är därför av vikt att jobba med integration i lokalsamhället. Detta genom
riktade insatser för att främja utvecklingen. Det är viktigt med naturliga mötesplatser där
medborgare kan mötas och interagera.” (Socioekonomisk analys, Omsorgsförvaltningen)
Att skapa en form av mötesplats som även innehåller samhällsservice och riktade insatser till
olika grupper som föräldrar, barn, olika etniciteter med flera kan vara det mest verkningsfulla.
Ökad jämlikhet i Krylbo har en föreslagen projekttid som sträcker sig över två år. Ansökan till
DELMOS görs under våren 2021. Projektet är uppdelat i två etapper. Att beräkna kostnader
för projektets aktiviteter Etapp 2 är svårt att göra hösten 2020 då projektet detaljplaneras
december 2020-mars 2021 i samband med ansökan till DELMOS. Projektet kan komma att
behöva ytterligare period för förankring av verksamheter/aktiviteter, avslutning samt
utvärdering. Projektet kan genomföras med en ansökan om medel. Projektet påbörjas 2020 i
december med egen finansiering för att därefter i mars 2021 göra en ansökan till DELMOS.
DELMOS medel delas ut i form av helfinansiering, ingen egenfinansiering krävs.
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§ 143 (forts)
Beredning
- Förstudie/projektplan för projekt Ökad jämlikhet i Krylbo
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2020, § 101
- Kommunstyrelsen den 9 mars 2020, § 25
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2020, § 33
- Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020
- Kommunstyrelsen den 2 december 2019, § 174
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2019, § 178
- Omsorgsstyrelsen den 15 oktober 2019, § 137
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 147
Kommunstyrelsens beslut
- Projekt Ökad jämlikhet i Krylbo 1 december 2020–1 december 2022 genomförs.
- Etapp 1, 1 december 2020 till och med juli månad 2021 finansieras med 500 tkr för
anställning av projektledare och 100 tkr för aktiviteter vilka finansieras inom
kommunstyrelsens ram.
- Etapp 2, 1 augusti 2021 - 1 december 2022 finansieras med ansökan om medel till
DELMOS

___
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§ 144 Ändring av detaljplan för del av Horndal (B7) –
antagande
Dnr KK 2020-000155 214
Den gamla planens syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse kvarstår. Syftet med denna
planändring är att även möjliggöra flerbostadshus i upp till fyra våningar i en förhållandevis
centrumnära del av Horndal. Bestämmelserna ska också hålla öppet för andra typer av
bostadsbebyggelse t ex radhus, kedjehus och småhus med olika typer av upplåtelseformer.
Byggrätten utformas med hänsyn till grannfastigheter som är bebyggda med olika typer av
bostadshus genom att tillåten byggnadshöjd trappas ner längst i norr och söder för att undvika
alltför stor skuggning mm.
Samråd och granskning
Planförslaget samråddes under tiden 11 maj t o m 14 juni 2020 och har därefter ändrats i
enlighet med samrådsredogörelsen, bl a utifrån synpunkter från en granne och angående uområde för ledningar. Därefter har det varit utsänt för granskning under tiden 14 till 27
september 2020. Underrättelse sändes då till bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
Trafikverket, kända sakägare enligt fastighetsförteckning, myndigheter, sammanslutningar och
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Fem yttranden har inkommit, varav två med synpunkter: från Lantmäteriet och Vattenfall
Eldistribution AB. Inkomna yttranden samt kompletterande underlag från Vattenfall har
föranlett kompletteringar och revideringar av planförslaget. Dessa finns sammanställt i ett
granskningsutlåtande där samrådsredogörelsen utgör bilaga. I plankartan har s k u-områden
för befintliga ledningar kompletterats och innebörden preciserats. Ändringen har stämts av
med kommunens markingenjör som representant för kommunen som markägare, och
bedöms därmed inte fordra ny granskning.
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§ 144 (forts)
Beredning
- Plan-och byggenhetens tjänsteskrivelse 8 oktober 2020.
- Antagandeversion av karta med planbestämmelser och tillägg till planbeskrivning
reviderade 8 oktober 2020, granskningsutlåtande upprättat 8 oktober 2020 där
samrådsredogörelsen utgör bilaga, undersökning – behov av miljöbedömning upprättade
24 april 2020 samt hållbarhetsbedömning upprättad 19 februari 2020
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott den 26 oktober 2020, § 58
Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 8 oktober 2020 godkänns.
- Ändring av detaljplan för del av Horndal (B7), daterad 8 oktober 2020 antas.

___
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§ 145 Avesta kommun, revidering av mål och budget
inklusive taxor och avgifter
Dnr KK 2020-000152 041
Avesta kommuns ekonomiprocess innebär att kommunfullmäktige tar beslut om skattesats
och budget i juni månad. Syftet med ett tidigt beslut är att ge styrelser och nämnder mer tid
för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan
genomföras redan före årsskiftet. Definitivt beslut om Mål och Budget inklusive skattesats
fattas sedan av fullmäktige i november/december.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 följande:
- (S) och (V):s förslag till mål och budget 2021–2023 fastställs.
- Utdebiteringen efter skatteväxling fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
Definitivt beslut om skattesatsen beslutas av fullmäktige den 23 november 2020.
Vid arbetsutskottets möte den 26 oktober 2020 delas (S) och (V):s förslag till revidering av
Mål och Budget för Avesta kommun 2021–2023 ut.
Beredning
- Omsorgsstyrelsen den 15 september 2020, § 108.
- Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 65.
- Mål- och budget 2021–2023.
- Omsorgsstyrelsen den 10 oktober 2020, § 120.
- Förslag till avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m. från och med 2021-01-01.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 29 september 2020, § 34.
- Kommunstyrelsen den 12 oktober 2020, § 130.
- Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2020.
- Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd den 6 oktober 2020, § 88.
- Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2020.
- Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd den 6 oktober 2020, § 87.
- Tjänsteskrivelse om projekt för införande av e-handel 26 september 2020.
- Förslag till budget för S och V, 26 oktober 2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 156
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§ 145 (forts)
-

Förslag till budget från Alliansen, 9 november 2020
Förslag till budget från Sverigedemokraterna, 9 november 2020
Förslag till taxa för hushållsavfall 2021
Förslag till VA-taxa 2021

Gunilla Berglund (C), med stöd av Roy Uppgård (KD) och Johan Thomasson (M) yrkar bifall
till Alliansens förslag till budget.
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Susanne Berger (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget,
som även är arbetsutskottets förslag.
Ordförande Lars Isacsson (S) ställer propositionsordning och frågar om de olika förslagen ett i
taget. Ordförande finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag.
Ordförande frågar därefter om förslag till utdebitering där endast arbetsutskottets förslag finns
och finner bifall till det. Slutligen frågar ordförande om förslag till taxor där arbetsutskottets
förslag är det enda föreliggande och finner bifall även till det.
Per-Ola Ahlström (SD), Roy Uppgård (KD), Gunilla Berglund (C) och Johan Thomasson (M)
reserverar sig till förmån för sina respektive förslag om budget.
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§ 145 (forts)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Mål och budget 2021–2023 för Avesta kommun revideras enligt förslag från (S) och (V).
- Utdebiteringen fastställs till oförändrad nivå, 21:97 kronor.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2021:
Indexuppräkningen AKI (Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom
privat sektor) ändras till PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) från och med 1
januari 2021.
 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamheter 2021:
Timavgiften för 2021 års verksamhet i:
Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken till 1 044 kr.
Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen till 1 044 kr.
Taxa för tillsyn enligt handel med receptfria läkemedel till 1 044 kr.
Taxa för sprängämnesprekursorer till 1 044 kr.
Taxa för plan- och bygglovsverksamheten till 1 044 kr.
Taxa för kart- och mätverksamheten till 978 kr.
Taxa för kopiering och produkter till 978 kr, samt en höjning av här förekommande
övriga avgifter i övrigt med 2,7 %.
 Kommunstyrelsens verksamheter 2021: Avgifter för gata, offentlig plats, torghandel
med mera enligt förslag från kommunstyrelsen 12 oktober 2020, § 130.
 Avesta vatten och avfall ABs verksamheter 2021:
Taxa för hushållsavfall 2021 enligt förslag från styrelsen för Avesta vatten och avfall
AB den 28 oktober 2020, § 29.
VA-taxan 2021 enligt förslag från styrelsen för Avesta vatten och avfall AB den 28
oktober 2020, § 28.
___
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§ 146 Månadsrapport för september 2020 inklusive
prognos för Avesta kommun
Dnr KK 2020-000265 042
Ekonomienheten har sammanställt månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun per
den 30 september 2020.
Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett överskott för 2020 med
+48 mkr. Prognosen är en avvikelse mot budget med +42 mkr.
Beredning
- Missiv för månadsrapport för september 2020
- Reviderad månadsrapport för Avesta kommun för september 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 146
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapporten för september 2020 godkänns.
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§ 147 Månadsrapport för september 2020 för Teknisk
service
Dnr KK 2020-000087 043
Aktuellt läge
Totalt överskott för teknisk service uppgår till 5 500 tkr.
- Samtliga verksamheter inom teknisk service redovisar överskott för perioden.
- Inom väghållningen är det vintern som varit gynnsam för kostnaderna men även andra
delar inom väghållningen visar överskott, till exempel trafikbelysningen.
- Vakanser inom övrig teknisk verksamhet är huvudorsaken till överskottet inom den
verksamheten.
- Teknisk service extra kostnader för Corona är hittills 399 tkr.
Årsprognos
Överskott tekniskt utskott totalt enligt prognos, 3 500 tkr.
- Om vädret under november-december blir ”normalt” så räknar Teknisk service med att
väghållning (vinter) kan redovisa ett överskott på 1 500 tkr.
- Teknisk service fastigheter beräknas lämna ett överskott på 500 tkr, planerat underhåll i
Omsorgens hus blev istället ombyggnation av lokaler vilket hanterats som investering.
- Vakanser inom övrig Teknisk service beräknas bestå under större delen av året,
rekryteringar pågår, vi räknar med 1 500 tkr i totalt överskott för den verksamheten.
Hur Coronaviruset kommer att påverka Teknisk service kostnader och intäkter är fortfarande
osäkert. Det beror helt och hållet på hur kraftigt viruset kommer att drabba Avesta i stort och
inom Teknisk service verksamheter under resterande del av året.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 56.20
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 oktober 2020, § 37
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsrapport september för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
___
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§ 148 Yttrande över remiss – Upphandlingspolicy för de
samverkande kommunerna i gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan
Dnr KK 2020-000253 059
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade den 14 september 2020 §24 att
remittera ny upphandlingspolicy till samverkande kommuner och satte remisstiden till den 15
november. Då de föreslagna förändringarna är av mindre karaktär beslutade nämnden att
respektive kommun själv avgör vilken politisk instans som yttrar sig.
Upphandlingspolicyn beskriver, liksom i tidigare upplagor, följande områden:
1. Omfattning
2. Syfte
3. Strategiska och effektiva inköp
a. De gemskapsrättsliga principerna för affärsmässighet
b. God affärsetik
c. God hushållning
4. Marknad och konkurrens
a. Hänsyn till små och medelstora företag
b. Ramavtal och köptrohet – Avtal ska hållas
c. Direktupphandling
5. Samhälleliga mål / Hållbarhetsmål
a. Miljökrav som strategiskt verktyg
b. Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg
6. Tillämpningsanvisningar
7. Uppföljning av policyn
Ekonomichefens yttrande
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 nuvarande upphandlingspolicy
för Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner. Vid anslutning av
Avesta kommun år 2020 antogs denna upphandlingspolicy i Avestas kommunfullmäktige.
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Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp och ska ge
vägledning och riktlinjer som:


främjar regional tillväxt och hållbar utveckling.



riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling
av varor och tjänster samt byggentreprenader.



förtydligar hur ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska
hanteras i kommunerna samt,



ger vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.

Förslag till ny upphandlingspolicy är kommunicerad på strategisk ägardialog den 29 maj 2020
med samverkande kommuner. Förslaget är utskickat för synpunkter under sommaren 2020.
Samverkande kommuners miljö-/hållbarhetsstrateger har deltagit i framtagande av förslag till ny
upphandlingspolicy.
Den reviderade policyn har fått en något mer strategisk inriktning men innehåller inte några
större förändringar.
Beredning
- Ekonomichefens yttrande
- Förslag till ny upphandlingspolicy
- Bilaga till ny upphandlingspolicy
- Missiv
- Gemensam nämnd för upphandling den 14 september 2020, § 24
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 148
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till gemensam nämnd för
upphandling.

___
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§ 149 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för
Västmanland-Dalarnas lönenämnd
Dnr KK 2020-000267 042
Västmanland-Dalarnas lönenämnd har sammanställt ett delårsbokslut per den 31 augusti 2020.
I prognosen för helåret beräknar nämnden att nå ett nollresultat.
Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg,
Smedjebacken och Skinnskatteberg har i uppdrag att utföra löneadministration och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och
förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag.
Den gemensamma nämnden/löneförvaltningen har sitt säte i Norbergs kommun. I nämnden
sitter som ordinarie ledamöter kommunstyrelseordförande från kommunerna samt ersättare.
Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning
motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad
överenskommelse. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som ska
ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på
motsvarande sätt som lönesektionens kostnader. Debitering till medlemskommunerna görs
fortlöpande under året.
Utlåtande från revisorerna samt de sakkunnigas granskningsrapport - Västmanland-Dalarna
lönenämnds delårsbokslut har ännu ej inkommit.
Beredning
- Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Västmanland-Dalarnas lönenämnd
- Västmanland-Dalarnas lönenämnd den 25 september 2020, § 18
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 154
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsbokslut för Västmanland-Dalarnas lönenämnd per den 31 augusti 2020 godkänns.
___
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§ 150 Yttrande över revisionsrapport – Granskning av
köp av konsulttjänster
Dnr KK 2020-000054 007
Lekmannarevisionen av kommunala bolag i Avesta kommun har genomfört en granskning av
köp av konsulttjänster där de framför följande:
”Vi har av lekmannarevisorerna i bolagen Avesta Vatten och Avfall AB, Gamla Byn AB och
Avesta Industristad AB (nedan kallade bolagen) fått i uppdrag att översiktligt granska om
bolagens inköp och kontroll av konsulttjänster är ändamålsenliga. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att bedöma om bolagens inköp och kontroll av konsult-tjänster är
ändamålsenliga.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagens inköp och
kontroll av konsulttjänster är i huvudsak ändamålsenliga. Vi har dock funnit brister i
dokumentationen av behovsanalyser, formulering och dokumentation av strategi för inköp av
konsulttjänster i alla bolag och att arbetet med intern kontroll i bolagen Gamla Byn AB och
Avesta Industristad AB behöver förnyas.
Det är vår bedömning att bolagen gör behovsanalyser innan de fattar beslut om inköp av
konsulttjänster. Vi anser dock att det finns brister i dokumentationen av dessa analyser. I de
fall där det är tidsmässigt möjligt att genomföra en dokumenterad analys och motivera inköpet
skriftligt är det vår uppfattning att det bör göras. Detta för att möjliggöra spårbarhet,
uppföljning och ett effektivt överlämnande av arbetsuppgifter om det skulle behövas.
Avesta Vatten och Avfall AB uppger i intervjuerna att de använder Gamla Byns expertis när
det gäller underhåll av fastigheter inom verksamhetsområde vatten. Samtidigt uppger båda
bolagen att detta samarbete i flera fall inte är formaliserat. Ett sådant exempel är att fastställt
pris per kvm för underhåll saknas. Vi bedömer det som positivt att det sker ett samarbete och
en samordning mellan bolagen innan beslut tas att köpa tjänster utanför kommunkoncernen.
Samtidigt anser vi att samarbetet kan och bör utvecklas.
Vi kan konstatera att av de granskade bolagen så har bara Avesta Vatten och Avfall AB
upprättat en handlingsplan i enlighet med det koncernövergripande kompetensförsörjningsprogrammet. Vi bedömer det som naturligt att föra in strategier avseende
konsultinköp utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv i en sådan handlingsplan.
Vi kan även konstatera att det inte finns någon dokumenterad strategi för konsultinköp i
bolagen. Visserligen finns det i bolagens arbetssätt en strategi för konsultinköp men vi anser
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§ 150 (forts)
att om en strategi formuleras och dokumenteras i t.ex. handlingsplanen för
kompetensförsörjning så underlättar det kunskapsöverföringen mellan nya och gamla anställda
samt uppföljningen av arbetssättet/strategin.
Tjänstemän på Avesta Vatten och Avfall AB uppger att uppgifterna i avtalsdatabasen ibland
inte varit helt tillförlitliga och har därför lagrat sådan information själva. Detta bedömer vi
som ett ineffektivt arbetssätt och vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att
avtalsdatabasen är tillförlitligt uppdaterad.
Det är vår bedömning att det sker kvalitetskontroller av konsultinköpen men att det finns
brister i främst Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB:s internkontrollarbete.
Vi förstår anledningen till varför intern kontroll inte genomförts för år 2019, men
rekommenderar ändå bolagen att förnya arbetet avseende intern kontroll.
Granskningen har också visat att det finns brister i kommunens avtalsdatabas.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att bolagen och kommunstyrelsen
genomför följande:
- Bolagen bör förbättra dokumentationen av behovsanalyserna.
- Bolagen bör utveckla samarbetet inbördes för att dra nytta varandras kompetens innan
konsulttjänster köps in.
- Bolagen bör formulera och dokumentera en strategi för inköp av konsulttjänster.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB bör upprätta en handlingsplan för
kompetensförsörjning.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB bör förnya sitt arbete med intern kontroll.
- Kommunstyrelsen bör åtgärda bristerna i avtalsdatabasen.”
Styrelsen för Avesta vatten och avfall AB har den 16 september 2020, § 23, lämnat sitt
yttrande. Styrelsen för Gamla byn AB har den 9 juni 2020, § 41, lämnat sitt yttrande.
Kommunkansliet har lämnat ett förslag till yttrande för kommunstyrelsens räkning den 10
september 2020 som arbetsutskottet vid sitt sammanträde den 26 oktober 2020, § 157,
föreslog kommunstyrelsen att ta som sitt eget.
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§ 150 (forts)
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2020
- Styrelsen för Avesta Vatten och Avfalls ABs yttrande
- Styrelsen för Gamla Byn ABs yttrande
- Missiv till revisionsrapport
- Revisionsrapport – Granskning av köp av konsulttjänster
- Styrelsen för Avesta vatten och avfall AB den 16 september 2020, § 23
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2020, § 68
- Styrelsen för Gamla byn AB den 9 juni 2020, § 41
- Kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 45
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020 § 157
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Yttranden från Gamla byn AB, Avesta vatten och avfall AB samt kommunstyrelsen
godkänns.

___
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§ 151 Inventering av tomma hus utifrån uppdrag efter
motion om bostadsförsörjning
Dnr KK 2019-00165 913
Utredargruppen fick i uppdrag att genomföra en inventering av tomma hus i enlighet med
beslutet från motionen. Utredargruppen redovisade då att en körning mellan systemen för
folkbokföring och det kommunala vattennätet troligtvis inte skulle ge det önskade utslaget då
det finns ett flertal fritidshus i kommunen samt att en sammanställning av kontaktuppgifter till
ägarna av fastigheterna inte var befogat i enlighet med GDPR. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade vid beredningen att en inventering ska ske i enlighet med fullmäktiges
beslut. En inventering har därmed genomförts.
I Avesta kommun fanns det enligt SCB:s statistikdatabas 1 443 så kallade fritidshus 2019.
Fritidshus definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är
taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet,
fritidsbostad (typkod 221) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213) (SCB). I den
siffran räknas alla fastigheter där ägaren inte är folkbokförd på adressen även de som
antagligen nyttjas av personer delvis eller hela året samt fastigheter som är uthyrda.
För att få en mer korrekt siffra avseende antalet tomma hus har en inventering skett genom ett
utåtriktat arbete där allmänheten haft möjlighet att rapportera in hus som står tomma i
kommunen som de själva äger alternativt som någon annan äger. Svar har kommit in via epost och via en digital enkät. Totalt har 26 unika fastigheter rapporterats in under perioden
augusti-september. Alla fastigheter utom en är fastigheter har rapporterat in av någon annan
än den som äger fastigheten. Fastigheterna återfinns i flera av kommunens delar. Nedan
redovisas en sammanställning av var i kommunen fastigheterna är belägna.
Brunnbäck – 1
Centrala Avesta – 1
Hede – 1
Knallasbenning – 3
Näs 1
Brovallen – 1
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§ 151 (forts)
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2020, § 77
- Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2020
- Kommunstyrelsen den 14 oktober 2019, § 145
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober 2019, § 129
- Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019
- Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 150
- Motion om bostadsförsörjning
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober § 151
Gunilla Berglund (C) yrkar att en återrapport från Tillväxt Avesta ska lämnas till
kommunstyrelsen senast i juni 2021.
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Gunilla Berglunds (C) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Inventeringen av tomma hus anses slutförd.
- Inventeringen överlämnas till Tillväxt Avesta för vidare behandling. Arbetet ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2021.

___
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§ 152 Elias Hedströms medborgarförslag om flytbrygga
med hopptorn i Lillsjön
Dnr KK 2019-000344 912
Elias Hedström lägger fram följande medborgarförslag:
”Hej mitt namn är Elias och bor här i Avesta.
Jag och mina kompisar gillar att umgås och bada vid Lillsjön på somrarna.
Tycker att Lillsjön har blivit riktigt bra de senaste åren.
Jag var till sjön Ljustern i Säter denna sommar och även till badplatsen Måns Ols i Sala.
På båda dessa badplatser har de hopptorn. Detta känns som något som vi saknar här i Lillsjön.
Så jag undrar om det finns någon möjlighet att man skulle kunna bygga ett sådant i Lillsjön.
Som den i Ljustern i Säter. Då har de en flytbrygga mitt ute i sjön där de har en två till tre
meter hög trampolin man kan hoppa från ner i vattnet. Trampolinen liknar en sådan som man
har i Badhus. En flytbrygga med ett simpelt hopptorn mitt ute på sjön där det är tillräckligt
djupt för att hoppa, känns inte som att det är något svårt tillverka.
Finns det någon möjlighet att ni på Avesta kommun kan fixa detta? Jag och alla ungdomar i
Avesta skulle uppskatta om detta blev till en verklighet sommaren 2020.”
Ungdomsrådets yttrande
Yttrande från Ungdomsrådet: Rådet är i grunden positiva till ett hopptorn och flytbrygga, men
man kanske inte ska fastna i att det ska ligga i just Lillsjön. Det kanske finns andra sjöar som
är lämpliga och några anser att det kanske inte behöver ske till 2020.
Bildningsstyrelsens yttrande
Att placera ut flytbryggor kräver bygglov och tillåtelse av markägare. Placeras en flytbrygga
med hopptorn i Lillsjön behövs daglig tillsyn av badplatsen, samt att en livräddningsbåt finns
vid stranden. De badplatser som Elias Hedström hänvisar till i sitt medborgarförslag har en
helt annan infrastruktur, till exempel ligger de i tätbebyggt område i eller intill en camping och
det finns kiosk, servering mm. Där finns också möjlighet till daglig tillsyn på ett helt annat sätt
än vad vi kan erbjuda i Lillsjön.
Kultur och fritid ställer sig positiva till förslaget men i dagsläget finns inte den dagliga tillsynen
vid något av de kommunala friluftsbaden.
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Skulle det bli aktuellt med ett utomhusbad vid Metropoolen kan frågan om hopptorn åter
aktualiseras då detta är en möjlig plats.
Bildningsstyrelsen föreslog i sitt beslut den 8 april 2020, § 35 att medborgarförslaget avstyrks,
vilket också kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 26 oktober 2020, § 149.
Beredning
- Yttrande från bildningsstyrelsen daterat den 20 mars 2020
- Yttrande från ungdomsrådet
- Bildningsstyrelsen den 8 april 2020, § 35
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2020, § 8
- Kommunfullmäktige den 16 december 2020, § 205
- Elias Hedströms medborgarförslag om flytbrygga med hopptorn i Lillsjön
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 149
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.
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§ 153 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och LarsÅke Carlssons (C) motion om förändrad
fastighetsförvaltning i Avesta kommun
Dnr KK 2020-000140 913
Motionärerna skriver i sin motion:
Utifrån den aktuella debatten om skolornas organisation och framtid i Avesta med krav på
bättre resultat och god ekonomi kommer frågor om lokalkostnader med. Avesta har ett
kommersiellt fastighetsaktiebolag, Gamla Byn AB, med aktiebolagsformens självklara
lönsamhetskrav på verksamheten. Det medför att alla hyror med automatik räknas upp varje
år och läggs ovanpå övriga kostnader för verksamhet inom såväl skola som omsorg.
Förvaltningarnas driftkostnader måste anpassas efter hyreshöjningarna och besparingar göras
på verksamheten vilket ger negativa följder.
I olika nationella jämförelser med likvärdiga kommuner har Avesta mycket höga kostnader för
förvaltningarnas lokaler utan att de har en högre standard som kan motivera skillnaden.
Det finns andra möjligheter att förvalta de fastigheter som kommunens kärnverksamhet
behöver utan vinstkrav. På de fastigheter som hyrs ut för industri och företag kan andra krav
på vinst ställas, än på skolor, äldreboenden och förvaltningslokaler. Det gäller också för
bostadsfastigheter som hyrs ut.
Motionärernas förslag:
För att få alternativ till hur kommunens fastigheter ska förvaltas på bästa sätt, bör det utredas
om förändrade ägardirektiv eller uppdelning av fastighetsbeståndet i olika ägandeformer kan
vara en lösning.
Utifrån ovanstående yrkar vi
Att en utredning genomförs skyndsamt med uppdrag att se över olika alternativ för ägande
och förvaltning av kommunens olika fastigheter
Kommunkansliets yttrande
Då det pågår en utredning gällande revidering av Policy och riktlinjer för lokalförsörjning, som
ligger i linje med detta yrkande att utreda olika alternativ för ägande och förvaltning av
kommunens olika fastigheter, är det lämpligt att en utredning tillsätts i samband med
revideringen av ”Policy och riktlinjer för lokalförsörjning”.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2020, § 65
- Kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 42
- Motion om förändrad fastighetsförvaltning i Avesta kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 151
Gunilla Berglund (C) föreslår att motionen bifalls.
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Gunilla Berglunds (C) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.
- En utredning tillsätts för att se över olika alternativ för ägande och förvaltning av
kommunens olika fastigheter.

___
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§ 154 Margareta Lindgrens (SD) och Per-Ola Ahlströms
(SD) motion om tillgång till offentlig toalett i centrum
Dnr KK 2019 000302 913
Motionärerna anför följande:
Bristen på tillgång till toalett för den ”nödställde” i Avesta kommun innebär så stora
bekymmer att offentliga parker och gränder blir tillfälliga toaletter. Detta är inte acceptabelt.
För den mer framsynte så eftersöker man på Avesta kommuns hemsida efter hjälp, karta eller
”app” och kammar också här hem noll till den ”nödställdes” förtret. Det borde vara i
kommunens intresse att försöka hjälpa både besökare och kommuninvånare med detta och på
så sätt även hålla kommunen fräsch.
Vad det gäller den tidigare centrumbelagda toaletten så flyttades den till skateparken efter
skadegörelse och för att den användes som bostad. Genom placering på väl upplyst plats,
nogsamt underhåll och bra bevakning så borde detta gå att lösa så att man får tillgång till en
toalett i centrum igen, för allas trevnad. För övrigt så tror vi också på ett samarbete med
företag och medlemsföreningar såsom genomförts i Falun genom projektet "Toalett för alla" ,
vilket underlättat för besökarna i centrum genom att man öppnat upp sina kundtoaletter.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
- Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig toalett på eller i
närheten av Markustorget.
- Att förvaltningen får i uppdrag att ordna med någon form av samarbete med företag
och medlemsföreningar så att tillgång till kundtoaletter även ges till övriga besökare.
- Att det på hemsidan finns sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta offentliga
öppna toaletter i kommunen.
Teknisk service yttrande
Teknisk service instämmer med motionärerna att en offentlig toalett gynnar allmänheten i
centrala Avesta. Toalett finns i biblioteket samt att flera affärsidkare erbjuder kundtoaletter.
Anläggandet av en offentlig toalett är relativt enkel om den placeras med bra
anslutningsmöjligheter, kostnaden beror på placering och utformning av byggnaden. Det
tillkommer årliga kostnader för daglig städning när toaletten är i bruk, betalningslösning och
skadegörelse.
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Historik
Driftkostnaderna för den offentliga toaletten på lilla torget i centrala Avesta var under 2014
166 630kr. Toaletten städades regelbundet, myntautomaterna tömdes dagligen, platsen var
upplyst och placeringen central men trots det var toaletterna stängda vid flera tillfällen på
grund av sabotage och vandalisering. Toaletten var därför stängd kvälls- och nattetid. En ny
toalettbyggnad bör vara öppen kvällstid men stängd nattetid för att minska risken för
vandalisering under de timmar då behovet ändå inte är stort.
Toalettbyggnaden flyttades efter 2014 till Sportparken där Bildningsförvaltningen, kultur och
fritid tog över ansvaret för drift och underhåll. Under 2020 har kostnader för vandaliseringar
av anläggningen hittills uppgått till 23 000kr, utöver årliga städkostnader för 35 000kr.
Kostnaderna för sabotage och vandalisering antas bli högre för en offentlig toalett i Avesta
centrum.
Placering och utformning av offentlig toalett i centrum
Utifrån diskussion med Avesta vatten vore det lämpligt att placera toalettbyggnaden på samma
plats som tidigare, då utvändigt vatten- och avloppssystem finns tillgängligt.
Anslutningskostnaden beräknas ändå uppgå till 150 000kr. Toaletten skulle då även vara ett
bra komplement till torghandelsplatserna på lilla torget. Det är även möjligt att kombinera
med ett utrymme för tömning av latriner samt vattenpåfyllnad för husbilar.
I den visionära stadsplanen planeras affärs- och bostadsbyggnader på lilla torg, där
toalettbyggnaden tidigare låg. Om dessa planera realiseras kan en ny toalettbyggnad flyttas till
annan central plats.
I stadshusparken finns inga ledningar för spillvatten, vilket innebär ett mer omfattande arbete
och högre kostnader.
En framtida toalettbyggnad bör placeras så centralt som möjligt. Om toaletten placeras på
gågatan i området med gatuvärmen så innebär det att slingorna i marken behöver skarvas och
dras runt byggnaden, vilket medför större kostnader och mer arbete.
Toalettbyggnaden måste vara utformad för att försvåra vandalisering. Avgiftsfri offentlig
toalett medför större risk för vandalisering, nedskräpning och att toaletten används som
tillhåll. En offentlig toalett med myntbetalning kan uppmuntra till vandalisering av
myntautomaten samt kostnad för att tömma denna dagligen. Om beslut tas att en offentlig
toalett ska anläggas behöver kostnad samt betalningsmetod utredas.
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Kostnader
Alternativ 1
Enligt kostnadsförslag på en ny prefabricerad toalettbyggnad med en WC för rörelsehindrade
(HWC) och en urinoar:
720 000kr
Transport och lyft till färdig grund samt driftsättning:
25 000kr
Anslutningskostnad
150 000kr
Totalt:
895 000kr
Årliga kostnader:
Städning
73 000kr
Reparationer osv.
9 500kr
El, VA, snöröjning osv.
25 000kr
Kapitaltjänstkostnad
89 500kr
Totalt:
197 000kr
Alternativ 2
Ny prefabricerad toalettbyggnad med en HWC, en urinoar, utrymme för latrintömning och
vattenpåfyllnad:
890 000kr
Transport och lyft till färdig grund samt driftsättning:
25 000kr
Anslutningskostnad
150 000kr
Totalt:
1 065 000kr
Årliga kostnader:
Städning
76 000kr
Reparationer osv.
10 000kr
El, VA, snöröjning osv.
26 000kr
Kapitaltjänstkostnad
106 500kr
Totalt:
218 500kr
Alternativ 3
Ny prefabricerad toalettbyggnad med en HWC, en urinoar, utrymme för latrintömning,
vattenpåfyllnad och dusch:
1 065 000kr
Transport och lyft till färdig grund samt driftsättning:
25 000kr
Anslutningskostnad
150 000kr
Totalt:
1 240 000kr
Årliga kostnader:
Städning
79 000kr
Reparationer osv.
11 000kr
El, VA, snöröjning osv.
27 000kr
Kapitaltjänstkostnad
124 000kr
Totalt:
241 000kr
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Kostnaderna ovan avser träbeklädda väggar, plåttak, kortläsare för betalning, HWC-larm,
belysning ovan dörrar, energisparpaket, skötbord, vatten- och elmätare.
Eventuell kostnad för kameraövervakning och kostnader för andra ytmaterial tillkommer.
Samarbete med centrumhandlare
Tillväxt har diskuterat möjligheten att öppna upp kundtoaletter för allmänheten med
ordförande för centrumföreningen. I och med att de flesta toaletterna i Gallerian ligger i
anslutning till lager och fikarum är det svårt att ordna praktiskt. Det finns en toalett vid
Waynes som är gratis för kunder och kostar 10kr för allmänheten.
Information på hemsidan
Teknisk service lägger in befintliga offentliga toaletter i Avestakartan och uppdaterar
informationen på kommunens hemsida.
Beredning
- Sverigedemokraternas motion 28 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 173.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2020, § 173.
- Teknisk service skrivelse nr 54.20
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 oktober, § 38§ 38 (forts).
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall på motionen i sin helhet. Lars Isacsson (S) föreslår bifall
till arbetsutskottets förslag.
Ordförande Lars Isacsson (S) ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Lars Isacssons (S) förslag.
Per-Ola Ahlström (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag om att motionen ska bifallas i
sin helhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad i delen om samarbete med Tillväxt.
- Motionen är besvarad i framtagande av underlag.
- Motionen tillstyrks i delen om hemsida.
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- Teknisk service ges uppdrag att planera för offentlig toalett och hänskjuts till Mål och
Budget 2022–2024.
___
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§ 155 Per-Ola Ahlströms (SD), Margareta Lindgrens (SD)
och Anita Vytlacils (SD) motion om snöröjning av
handikapparkeringar
Dnr KK 2019-000328 913
Motionärerna anför följande:
Snöröjningen vid kommunens handikapparkeringar måste förbättras:
Flera handikapparkeringar har uppmärksammats som otillgängliga vintertid då de dras med
snövallar, snömodd och liknande hinder. För de med behov av dessa parkeringar så måste
också själva tillgängligheten vara det viktigaste för kommunen att tillse så att alla kan ta del av
ett vanligt aktivt liv i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta att kommunen tillser att
tillgängligheten till handikapparkeringar ökar vintertid genom snabbare och mer aktiv
snöröjning. Prioriteringsordningen för handikappanpassade parkeringar måste ställa högre vid
snöröjning.
Teknisk service yttrande
Teknisk service snöröjer i dagsläget kommunala parkeringar för funktionshindrade senast vid
4 cm snöfall, ibland tidigare vid blötsnö, snöslask. Dessa snöröjs och halkbekämpas med hög
prioritet. Sedan vintern 2017/18 öppnas snövallar upp fort med egna resurser för att förbättra
framkomligheter för funktionshindrade.
Funktionshindersrådet har inte kunnat delta i teknisk service yttrande på grund av Covid-19.

Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD), Margareta Lindgrens (SD) och Anita Vytlacils (SD) motion den
25 november 2019
- Kommunfullmäktige 25 november 2019, § 189
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2020, § 4
- Teknisk service skrivelse nr 58.20
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 oktober 2020, § 39
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§ 155 (forts)
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att motionen ska bifallas. Lars Isacsson (S) yrkar på bifall till
tekniska utskottets förslag.
Ordförande Lars Isacsson (S) ställer Ahlströms (SD) och Isacssons (S) förslag emot varandra
och finner bifall för Isacssons (S) förslag.
Per-Ola Ahlström (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om att motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 33

2020-11-09

Kommunstyrelsen

§ 156 Hans Johansson med fleras medborgarförslag om
farthinder på Gubbmossvägen 19–23 samt Illestigen 7 &
12
Dnr KK 2020-000163 912
Medborgarförslagsställarna önskar att farthinder ska placeras på Gubbmossvägen 19–23 samt
Illestigen 7 & 12.
Anledningen till detta är att vissa använder raksträckan mellan korsningen
Garpestigen/Gubbmossvägen och korsningen Illestigen/Gubbmossvägen som en
accelerationssträcka vilket innebär väldigt hög fart från vissa trafikanter. Det är även flera som
kommer med väldigt hög fart nedför Illestigen och svänger in på Gubbmossvägen i hög fart
och denna korsning är väldigt otäck i synnerhet då många barn kommer från Skogsbo skola
och nedför Gubbmossvägen. Dessutom bor det barnfamiljer vid denna korsning.
Avesta kommun är igång med att färdigställa en väldigt fin lekpark vid Gubbmossen, vilket
kommer att medföra att betydligt flera barn kommer att utnyttja lekparken. I och med detta så är
det väldigt viktigt att få ned hastigheten vid lekparken och även korsningen
Illestigen/Gubbmossvägen.
Farthindren bör vara så att det inte går passera med fart som till exempel på Brunnsvägen där
bilarna kan passera i relativt hög fart trots två utställda farthinder. Helst någon typ av farthinder
som gör att fordonen tvingas sakta ned riktigt ordentligt för att säkerställa säkerheten i och runt
omkring lekparken.
Teknisk service yttrande
Teknisk service har under vecka 37 och 38 haft en hastighetsmätare uppsatt på
Gubbmossvägen. Informationen därifrån visade att medelhastigheten på Gubbmossvägen var
24 km/h.
85% av fordonen höll en hastighet av 34 km/h eller lägre vilket är under gällande hastighet
som är 40 km/h. I korsningen Illestigen/Gubbmossvägen gäller högerregeln. Detta gör att
fordon som kommer från Illestigen i god tid ska sänka hastigheten eller stanna och får köra
vidare endast om detta kan ske utan fara eller hinder.
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Gubbmossvägen och Illestigen är lokalgator med hus som ligger tätt mot gatan. Detta gör att
hastigheterna oftast kan upplevas högre än vad de i verkliga fallet är av boende i området.
Samtidigt ska varje trafikant iakttaga den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till
omständigheterna. Avesta kommun har ingen möjlighet att reglera bort att vissa trafikanter
inte följer gällande trafikreglering. I detta fall kan boende i området ansöka om tillstånd för att
sätta ut egna blomlådor via kommunens hemsida. Teknisk service ser ingen grund för
placering av farthinder på Gubbmossvägen eller Illestigen.
Beredning
- Medborgarförslag inlämnat 18 maj 2020.
- Kommunfullmäktige 15 juni 2020, § 84.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti 2020, § 89.
- Teknisk service skrivelse nr 52.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 oktober 2020, § 40
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.

___
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§ 157 Bosse Hasselbergs medborgarförslag om
fartgränser i Avesta kommun
Dnr KK 2020-000154 912
Bosse Hasselberg har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår förändring av
fartgränser på tre platser i kommunen:
- Han föreslår att sträckan från Gamla Byn till Högboleden och Högboleden till Get
Johannas väg ska ha hastighetsgränsen 50 km/tim.
- Han föreslår att Nybyvägen mot Bjurfors ska ha hastighetsgränsen 50 km (tim.
- Han föreslår slutligen att Folkaregatan till Karlbo skola ska ha hastighetsgränsen 50
km/tim.
Teknisk service yttrande
Avesta kommun har under många år arbetat för att göra staden trafiksäkrare och
miljövänligare. 2014 togs en hastighetsplan fram av kommunen i samarbete med Sweco där
utgångspunkten ligger i handboken Rätt fart i staden.
Rätt fart i staden syftar till att ge kommunerna ett underlag för väl avvägda hastighetsnivåer
inom den egna kommunen. Anpassningen av hastighetsgränserna är avsedd att ge ökad
trafiksäkerhet, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans av
hastighetsgränserna. Rekommendationerna i handboken är att 30, 40 och 60 km/h är de
hastigheter som bör användas inom kommunen.
Att öka hastigheten från 40 km/h till 50 km/h på efterfrågade sträckor ger en ökad risk på
mellan 25–30 procent för dödsolyckor. Förutom att hastighetsnivån ökar, så bidrar detta även
till ökade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Dessutom så minskar restiderna för stadstrafik
högst med en halv minut i förlängningen.
Hastighetsspridningen som höjda hastigheter skulle medföra, motverkar ambitionerna med
Avesta kommuns hastighetsplan. Målet är att hastigheterna ska medverka till att stadsrummet
används på ett bättre sätt som stödjer stadens utveckling.
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§ 157 (forts)
Beredning
- Medborgarförslag inlämnat den 7 maj 2020.
- Kommunfullmäktige 15 juni 2020, § 83.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti 2020, § 88.
- Teknisk service skrivelse nr 55.20.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 oktober 2020, § 41
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.

___
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§ 158 Redovisning av delegationsbeslut
- Beslut av kommunstyrelsens utskott den 26 oktober 2020
- Dnr KK 2020-000273 002
Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare och utanordnare för kommunfullmäktiges
verksamhetsområde
- Dnr KK 2020-000273 002
Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare och utanordnare för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
- Dnr KK 2020-000003 002
Redovisning av delegationsbeslut av utredare/planerare väghållning
- Dnr KK 2020-000112 002
Redovisning av delegationsbeslut utredare park/grönytor

___
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§ 159 Delgivningar
- Dnr 2020-000123 000
Koncernledningsgruppens anteckningar den 24 september och 22 oktober 2020
- Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådet den 7 september 2020
- Protokoll från gemensam nämnd för upphandling den 14 september 2020
- Protokoll från Södra Dalarnas samordningsförbund den 11 september 2020
- Protokoll från Västmanland-Dalarnas lönenämnd den 25 september 2020
- Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas den 1 oktober 2020
- Dataskyddsombudets rapport för perioden 2020-01-01—2020-10-16
- Dnr 2020-000255 000
Enkätsvar i SCB-undersökningen om den lokala demokratin 2020
- Dnr 2020-000245 112
Förordnande av Anneli Karlsson som ny vigselförrättare i Avesta kommun
- SKR cirkulär 20:39 samt 20:40
- Protokoll från Avesta industristad AB den 27 oktober 2020
- Protokoll från Gamla byn AB den 27 oktober 2020

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

