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§ 66 IT-organisation för 100 % digitalt 2025
Dnr KK 2021-000112 005
IT-chef Bosse Andersson har gjort en utredning och utifrån den lagt en skrivelse där han
föreslår en ny organisation för IT-verksamheten för att stödja verksamheterna att ta nästa steg
i digitaliseringen och förvaltningen av den. Det är även ett steg för att nå visionen Avesta 100
procent digitalt år 2025. Skrivelsen bifogas.
I skrivelsen föreslås att fem nya tjänster tillsätts inom IT med inriktning på verksamhetsstöd
och systemförvaltning. Tjänsterna föreslås tillsättas från 2022 och framåt.
Totalt föreslås en kostnadsökning mot år 2021 på 6,5 miljoner kronor per år som genomförs i
två steg.
Koncernledningsgruppen har diskuterat förslaget och kommunchefen föreslår därefter att
kommunstyrelsen tar till sig skrivelsen för att under hösten 2021 analysera förslaget för att i
samband med revideringen av mål och budget 2022–2024 lägga förslag i ärendet.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021
- Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april, § 53
Beslut
- Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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§ 67 HR-chef Anna Kropp informerar om aktuella frågor
och arbetet med det personalpolitiska programmet
Dnr –
Avesta kommuns HR-chef Anna Kropp informerar om aktuella frågor inom
verksamhetsområdet samt om arbetet med det personalpolitiska programmet.
Beslut
- Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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§ 68 Information från styrelser och bolag
Dnr –
Respektive ordförande i styrelser och bolag informerar om aktuella frågor utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Susanne Berger (S), ordförande i Omsorgsstyrelsen, berättar att riktlinjerna för
försörjningsstöd kommer revideras med anledning av att den avgiftsfria kollektivtrafiken har
upphört. Vissa arbetsresor och resor för jobbskapande aktiviteter ingår i den så kallade skäliga
levnadsstandarden. Två nya avsiktsförklaringar gällande samverkansuppdrag inom
socialtjänsten kommer man att fördjupa sig i. Det gäller frågan om ett regionalt HVB-hem,
den utredningen kommer Borlänge att vara värd för. Den andra utredningen gäller rekrytering
och utbildning av familjehem, där är Falu kommun värd för utredningen.
Omsorgsförvaltningen kan inte ta emot feriearbetande ungdomar i år med anledning av
pandemin och risk för smittspridning. Arbete pågår med att hitta andra platser åt de som sökt.
Regeringens äldresatsning innebär att man har anställt 9 årsarbetare extra i hemtjänsten, 1
biståndshandläggare, 3 årsarbetare på korttidsvård, att heltidsmåttet på nattarbete sänks i
förtid, samt att centrala schemaplanerare och en controller till stöd för arbetet med
bemanningsekonomi/hälsosamma scheman. De medel som är kvar ska användas till att utöka
personaltätheten på särskilt boende.
Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, berättar att det är 340
förstahandssökande elever i första ansökningsomgången. Många söker yrkesutbildningar,
exempelvis vård- och omsorg. Svårt att få till lokaler för alla program. Westberg nämner kort
inbrottet som varit på Karlfeldtsgymnasiet. Trafiksituationen vid Skogsbo skola ses över.
Åvestadalskolan bedriver viss undervisning på distans för att minska risk för smittspridning.
Ombyggnationen är snart klar. Prognosen för antal födda i Avesta är 303 barn i år. Gällande
Rågen pågår diskussioner kring avtal mellan entreprenören och Gamla byn. Fritid ska inviga
pumptrackbanan i Horndal denna vecka. Det går att åka skateboard, inlines och kickbike på
banan. Beslut är fattat om ett lärcentrum i Krylbo, ska kombineras med servicepunkt och
projektet för Jämlikare Krylbo. Sprickbildningar i väggar i Verket, arbete pågår med att se över
hur man kan åtgärda problemet.
Kurt Kvarnström (S), ordförande i Gamla byn och Avesta industristad, kommenterar kort
inbrottet på Karlfeldtsgymnasiet men hänvisar till att polisutredning pågår. Delårsboksluten
för bolagen går något över prognos men på helåret förväntas man uppnå samma resultat som i
budget. Svårt att lösa trafikfrågor vid skolor. Gamla byn har svårt att hitta entreprenörer i
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§ 68 (forts)
tillräcklig mängd för att genomföra de renoveringar och underhåll som behövs. Svårt att hyra
ut mindre lägenheter i trygghetsboenden.
Patrik Sundin (S), ordförande i styrelsen för Avesta vatten och avfall AB, berättar att arbete
pågår enligt förnyelseplaner. Högreservoaren i Fornby är nu tagen i drift. Brist på massor gör
det svårt att bli klara med sluttäckningen av Karlslund. Genomskinliga säckar har införts på
återvinningscentralen Gruvgärdet gällande brännbart. Stickprov har gjorts på hushållssopor
som visar att ungefär 60 % av det som kastas som brännbart skulle ha kunnat källsorterats.
Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar att det är högt tryck på
företagslokaler och att många företag som vill bygga bostäder hör av sig. Budgetarbete pågår.
Flera företag som är intresserade av att nyttja spillvärmen från serverhallen som Google
eventuellt ska bygga har hört av sig. Kommunens roll är i första hand att förmedla kontakter
och information.
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§ 71 Servicepunkter i Horndal och Krylbo
Dnr KK 2021-000093 001
Avesta kommun har planer på att införa servicepunkter i Horndal och Krylbo.
Servicepunkten i Horndal planeras att ligga under Tillväxt Avesta och kommunstyrelsen
beräknas ta beslut om detta den 31 maj 2021. Beräknad start är i december 2021.
Servicepunkten i Krylbo beräknas bli en del av bildningsstyrelsens satsning på lärcentrum och
det övergripande projektet om ökad jämlikhet i Krylbo. Beräknad start är under år 2021.
För att kunna bedriva en verksamhet med stöd och information till kommuninvånarna i
Horndal och Krylbo bör kommunens servicecenter involveras. För att servicecenter ska kunna
bistå på ett bra sätt krävs en utökning med en tjänst. Förvaltningen föreslår därför att det
arbetas in en utökad ram till servicecenter i Mål och Budget 2022–2024.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 65
Yrkanden
Gunilla Berglund (C), med instämmande från Lars Isacsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Berglunds (C) med fleras yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut
- En utökning av Servicecenter med 1,0 tjänst arbetas in i Mål och budget från år 2022.
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§ 72 Delårsrapport mars 2021 för Teknisk service
Dnr KK 2021-000067 043
Tekniska utskottet överlämnar delårsrapport mars 2021 för teknisk service.
Viktiga händelser
Pandemin ligger fortfarande som ett lock över allt. Nya fall av smitta inom kommunens
geografiska område innebär att vi behöver fortsätta att arbeta utifrån de restriktioner som
gäller.
Avgiftsfria kollektivtrafiken upphör 1 april 2021.
Mer positivt är att projekteringen av ny väg från riksväg 68 till Krylbo via Lerbäcken är i full
gång och beslut om byggstart beräknas ske under året.
Ekonomi
Resultat 2021-03-31 för tekniskt utskott: 27 tkr.
- Besvärligt väder har inneburit höga kostnader för vinterväghållningen
Det har dock kunnat kompenseras genom bland annat:
- Vakanta tjänster.
- Låga kostnader för reparationer av vägbelysningen.
Teknisk service extra kostnader för Corona är hittills 12 tkr.
Prognos årsresultat tekniskt utskott: 1 500 tkr.
- Vakanserna beräknas bestå under större delen av året, vi räknar med 800 tkr i överskott för
den delen.
- Avgiftsfria kollektivtrafiken upphör 1 april och överskottet av budgeterade medel beräknas
till 3,7 Mkr.
- Gällande vinterväghållningen har teknisk service reviderat prognosen från förra månaden
bland annat p g a ytterligare snöfall i början av mars, teknisk service räknar med ett
underskott på 3,0 Mkr för den verksamheten.
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Hur Coronaviruset kommer att påverka teknisk service kostnader och intäkter är fortfarande
osäkert. Det beror helt och hållet på hur kraftigt viruset, den s k 3:e vågen, kommer att drabba
Avesta i stort och även verksamheten inom teknisk service under resterande del av året.
Investeringar
Årets större investeringar gäller bland annat nya gång- och cykelvägar i Karlbo och Skogsbo.
Men de största investeringarna som just nu projekteras är helt ny vägsträckning från riksväg 68
till Krylbo via Lerbäcken samt Kyrkbrons framtida lösning. I övrigt projekteras ett antal
exploateringsprojekt för nya bostadsområden, till exempel Älvnäs.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr. 16.21
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 27 april 2021, § 13
Beslut
- Delårsrapport mars för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
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§ 73 Månadsrapport per 31 mars 2021 för Avesta kommun
Dnr KK 2021-000113 042
Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett positivt resultat med 45 mkr för
2021. Det är en positiv avvikelse med 41 mkr. Tillsamman med bolag och förbund
prognostiseras årets resultat till 58 mkr.
Styrelserna – aktuell period
Styrelsernas ekonomiska utfall, efter mars månad, visar ett överskott i förhållande till budget
med +20,3 mkr (+ 10,9). Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +11,2 mkr (+8,0),
Omsorgsstyrelsen +5,4 mkr (+1,7), Bildningsstyrelsen +4,7 mkr (+1,8) och VästmanlandDalarna miljö och byggnadsnämnd -1,3 mkr (-0,9). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående
månad.)
Finansiering
Totalt visar skatteintäkter och generella statsbidrag +10,4 mkr i mars. Skatteintäkter visar ett
positivt utfall hittills under året med +9,9 mkr. Den kommunal utjämningen i form av
generella statsbidrag +0,4mkr. Finansnettot visar + 0,8 mkr.
Kommunen
Kommunens totala resultat är + 45 mkr. Förväntat resultat enligt budget är + 11 mkr. Det
innebär en positiv avvikelse mot budget med +34 mkr.
Styrelserna - årsprognos
Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +12,5 mkr.
Kommunstyrelsens prognos + 12,5 mkr.
Kommunkansliet + 1 mkr beror bland annat på ett antal personalvakanser under året.
Teknisk service +1,5 mkr Vakanserna beräknas bestå under större delen av året, prognos 800
tkr i överskott. Avgiftsfria kollektivtrafiken upphör 1 april och överskottet av budgeterade
medel beräknas till 3,7 Mkr. Gällande vinterväghållningen är prognosen från förra månaden
reviderad bland annat på grund av ytterligare snöfall i början av mars, ett underskott på 3,0
mkr beräknas för den verksamheten.
Kommungemensamt + 10 mkr där merparten utgörs reavinster, momsersättning och
pensionskostnader.
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Omsorgsstyrelsens prognos +/-0 mkr.
Omsorgsstyrelsens ekonomi är svår att förutsäga då många omvärldsfaktorer påverkar
verksamheten där förvaltningen i lägre grad kan bedöma behoven som ex. ökad arbetslöshet
eller barn och vuxna i behov av insatser utanför det egna hemmet. En ytterligare
påverkansgrad är nu pandemin där beslut om fortsatta statliga bidrag eller inte kommer att ha
stor påverkan på resultatet.
Bildningsstyrelsens prognos +/-0 mkr.
Det är fortsättningsvis svårt att sätta en prognos för året. Pandemin påverkar våra
verksamheter på olika sätt, både i hur verksamheterna bedrivs samt ekonomiskt. Alla
resultatenheter gör ett fantastiskt jobb med att planera och hålla igen för att förvaltningen ska
ha en budget i balans. Bildningsstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut.
Miljö- och bygg prognos +/-0 mkr.
Finansiering
Den senaste skatteprognosen från SKR visar en förbättring av slutavräkningarna 2020–2021
med drygt 16 mkr, vilket innebär att skatteintäkterna totalt är 26 mkr högre än vid
budgetbeslutet i november 2020.
Finansnettot förväntas bli något bättre än budget.
Kommunen
Årsprognosen uppgår i mars till + 54 mkr innebär en avvikelse mot budget med + 41 mkr.
Investeringar
Investeringar för perioden uppgår till 3,8 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät
till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, och inventarier.
Beslutad investeringsvolym innevarande år
Återstående investeringar beslutade före år 2021
Total volym 106 mkr
Hittills beslutad investeringsprojekt
Återstår av möjlig investeringsvolym

81 mkr
25 mkr

87 mkr
19 mkr

Kommunkoncern
Gamla Byn AB, prognos + 2,5 mkr.
Det råder ett fortsatt tryck på bostadsuthyrningen i Gamla Byn AB även om en avmattning
kan skönjas. Vakansrisken bedöms fortsatt vara låg förutom på vissa trygghetsboenden.
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Rågens trygghetsboende har många lägenheter av storleken 1 rum och kök eller 1 rum med
kokvrå med en yta på ca 50 m². Dessa är svåra att hyra ut. När trygghetsboendet på Boken 6
är klar riskerar bolaget att stå med lägenheterna på Kornknarren vakanta. Här står bolaget en
stor vakansrisk.
Avesta industristad AB, prognos + 1,5 mkr.
Den pågående pandemin fortsätter att påverka efterfrågan negativt på bolagets kommersiella
lokaler. Vakansnivån ökar och bolaget har inte lyckats fylla vakanta lokaler med nya
hyresgäster. Med anledning av detta har bolaget ökat annonsering i rikspress.
Avesta vatten och avfall AB, prognos +/- 0 mkr.
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, prognos +/- 0 mkr.
Beredning
- Missiv för månadsrapport mars 2021
- Månadsrapport 2021
- Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd den 8 april 2021, § 30
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 64
Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten.
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§ 75 Falu Domstolars Nämndemannaförenings ansökan
om bidrag
Dnr KK 2021-000100 049
Falu Domstolars Nämndemannaförening ansöker om bidrag med 8 400 kronor för år 2021.
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 om bidrag med 8 400 kronor
Yrkanden
- Johan Thomasson (M) yrkar avslag till ansökan.
- Lars Isacsson (S), med instämmande av Pia Aronsson (V) yrkar bifall till ansökan.
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Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) ställer sitt yrkande mot Thomassons (M) och finner att
kommunstyrelsen bifaller ansökan.
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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§ 76 Extra stöd till föreningslivet
Dnr KK 2021-000134 040
Under rådande pandemi har föreningslivet fått anpassa sig efter restriktioner och hälsoråd.
Behovet av stöd är stort, framförallt ekonomiskt då många föreningar helt har tappat sin
inkomst. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt.
För att kunna stötta det lokala föreningslivet under dessa speciella omständigheter är det
önskvärt med ytterligare ett tillfälligt coronastöd i samma storleksordning som under 2020.
Föreningslivet är viktigt för kommunen och syftet med stödet är att medverka till att det finns
ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin.
Beredning
- Tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 72
Beslut
- Kommunstyrelsen avsätter 1,2 miljoner under år 2021 till sitt förfogande från det
beräknade överskottet att användas till extra stöd till föreningar.
- Bildningsstyrelsen rekvirerar medel från kommunstyrelsens överskott månadsvis löpande.
___
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§ 77 Årsredovisning 2020 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd
Dnr KK 2021-000046 042
Årsredovisning 2020 för Västmanland-Dalarnas lönenämnd redovisar ett överskott på
901 868 kronor. I den sista prognosen som nämnden tog del av på sammanträden den 27
november 2020 beräknades ett överskott på 250 000 kronor. Anledningen till överskottet är
delvis att sjukfrånvaro ej kunnat täckas av vikarier. På grund av rådande pandemi har
planerade utbildningar och konferenser ställts in och delvis genomförts via Teams eller
webbinarier. Delar av planerad kostnad för införande av Anställningsguiden kunde betalas år
2019.
Beredning
- Västmanland-Dalarnas lönenämnd den 26 februari 2021, § 2
- Årsredovisning för Västmanland-Dalarna Lönenämnd
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 45
Jäv
Johan Thomasson (M) och Lars Isacsson (S) anmäler jäv.
Förslag till kommunfullmäktige
- Västmanland-Dalarnas årsredovisning för år 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

___
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§ 78 Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund
Dnr KK 2021-000095 042
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst
i Avesta, Norberg, Fagersta och Hedemoras kommuner. För år 2020 uppgår förbundets
resultat till 199 tkr, vilket är 199 tkr bättre än budget som hade ett planerat nollresultat.
Förbundets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 3 054 tkr, vilket är 94 tkr högre än vad
förbundsordningen tillåtelse. Återbetalning kommer därför att ske till medlemskommunerna
enligt fastställd procentsats. För Avestas del är återbetalningen 46 tkr.
Beredning
- Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
- Revisionsberättelse
- Direktionen för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund den 25 mars 2021, § 3
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 68
Förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning 2020 för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund godkänns.
- Förbundets direktion och ledning beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

___
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§ 79 Årsredovisning 2020 Hjälpmedelsnämnden
Dnr KK 2021-000107 049
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar
för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris.
2020 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad efterfrågan,
digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt pandemi. Förvaltningen redovisar ett
negativt resultat om -3,8 miljoner kronor. Påverkansfaktorer är främst evakuering och
anpassning av lokaler som sammantaget uppgår till en kostnad av ca 9 mnkr. En stor
utskrotning av trögrörliga artiklar kopplat till mindre yta efter evakuering genererade en
kostnad av ca 3,5 mnkr. Ytterligare faktorer är minskad försäljning av tyngdtäcken på grund av
ändrade direktiv gällande förskrivning. På IT- sidan ses en ökad kostnad kopplat till fler
användare i Sesam/WebSesam och prisökning från leverantören.
Sjukfrånvaron främst kopplad till att personal följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
att stanna hemma vid symptom.
Beredning
- Bokslut för hjälpmedelsnämnden
- Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021, § 11
- Rapportblad
- Verksamhetsberättelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 67
Jäv
Susanne Berger (S) anmäler jäv.
Förslag till kommunfullmäktige
- Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 19

2021-05-10

Kommunstyrelsen

§ 80 Årsredovisning 2020 för Språktolknämnden
Dnr KK 2021-00051 042
Årsbokslutet för 2020 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt
självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljoner kronor
vilket är en minskning jämfört med 2019. Den budgeterade omslutningen låg på 38,2 mnkr för
2019. Minskningen är en följd av covid-19. Budgeten visar ett överskott på 970 000 kronor
och överskottet föreslås gå tillbaka till medlemmarna, för Avesta kommuns del återbetalas
19 695 kronor.
Beslutet är enligt förslag från tolkförmedlingen.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsrapport, 2021-01-22
- Språktolknämnden den 18 februari 2021, § 3
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 46
Jäv
Susanne Berger (S) anmäler jäv.
Förslag till kommunfullmäktige
- Språktolknämndens årsredovisning för år 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
___
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§ 81 Årsredovisning 2020 för gemensam nämnd för
upphandling
Dnr KK 2021-000070 042
Den gemensamma nämnden för upphandling har inkommit med sin årsredovisning för år
2020.
Det blev ett mindre överskott i 2020 års verksamhet med 0,7 miljoner kronor, som
återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Högre externa intäkter än
budgeterat med 0,4 mnkr. på grund av mer köpta tjänster för direktupphandling och
annonsering samt statsbidrag för sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Lägre
lönekostnader med 2,6 mnkr på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och
föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga
kostnader.
Hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Under 2020 har Upphandlingscenter genomfört drygt
235 upphandlingar/projekt inklusive dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar
till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor. 85 procent av årets upphandlingar har
avslutats enligt beslutad upphandlingsplan.
Det har under året skett omfattande omprioriteringar i verksamhet kopplat till
coronapandemin för att säkerställa till exempel strategisk livsmedelsförsörjning och
försörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning. Det bör även nämnas att
Upphandlingscenter arbetat fram nya rutiner för krisstab, resursallokering och prioritering av
upphandlingar vid kriser. Under året har strategiska upphandlare på grund av Covid-19 arbetat
med att hjälpa samverkande kommuner att få fram skyddsmaterial.
Gemensamma nämnden för upphandling har fastställt nämndplan med sju inriktningsmål. Ny
upphandlingspolicy har beslutats/fastställts för samverkande kommuner med ett ökat
strategiskt anslag och fokus på regional tillväxt, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.
Beredning
- Verksamhetsberättelse med tjänsteskrivelse för gemensam nämnd för upphandling.
- Revisionsberättelse för Ludvika kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 48
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Jäv
Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) anmäler jäv.
Förslag till kommunfullmäktige
- Gemensamma nämnden för upphandlings årsredovisning för år 2020 godkänns.
- Nämnden samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

___
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§ 82 Revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag
Dnr KK 2021-000017 007
KPMG har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska huruvida
kommunens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga. Uppdraget ingår i
revisionsplan för år 2020.
Syftet med granskningen har varit att konstatera huruvida bildning styrelsen har
ändamålsenliga rutiner och tillfredsställande intern kontroll avseende handläggningen av
bidrag till föreningar och studieförbund. KPMGs sammanfattande bedömning utifrån
granskningens syfte är att befintliga styrdokument och riktlinjer inte fullt ut ändamålsenliga
samt att bildningsstyrelsens interna kontroll avseende bidrag till föreningar och studieförbund
kan stärkas.
Av granskningen framgår att befintliga styrdokument behöver kompletteras med förtydligande
kring krav och kriterier för bedömning. Ålderstigna styrdokument finns för kulturföreningar
och studieförbund. Därtill saknas ett politiskt beslut av dokument avseende bidrag till
fritidsföreningar.
KPMG kan konstatera att uppföljning av föreningarnas verksamhet främst sker en gång om
året i samband med föreningarnas ansökan om bidrag. Däremot genomförs inte löpande
kontroller av föreningens verksamhet under året i syfte att följa upp att bidragen används till
den typ av verksamhet som föreningarna beviljats bidrag för
Av genomförd stickprovskontroll framgår bland annat att årsmötesprotokollet för tre av fyra
kontrollerade kulturföreningar saknas. Därmed bedömer vi att kontrollen av att
bidragssökande föreningar uppfyller kraven inför beviljande och utbetalning av
föreningsbidrag bör stärkas.
Utifrån i de rapporten beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar KPMG
bildningsstyrelsen att:
- Säkerställa att det för samtliga former av föreningsbidrag finns ett tydligt politiskt beslutat
styrdokument som reglerar vilka krav som ställs på föreningarna och vilka kriterier som beslut
om bidrag grundar sig på.
- Införa stickprovskontroller inom ramen för handläggningen i syfte att säkerställa
föreningarnas uppfyllnad av kraven inför utbetalning samt kontrollera huruvida föreningarna
och studieförbundens användning av bidragen är i linje med ansökan.
- Fortsätta utveckla digitaliseringen av ansökan om föreningsbidrag och bidrag till
studieförbund syfte att effektivisera handläggningsprocessen.
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§ 82 (forts)
- Tillse att översyn avseende hyressättningen genomförs i syfte att skapa likvärdighet mellan
föreningarna.
Yttrande
Granskningen från KPMG har genomförts genom:
- Dokumentstudier av bildningsstyrelsens reglemente, delegationsordning, interna kontrollplan
och riktlinjer för utbetalning av bidrag till föreningar.
- Intervjuer med fritidschef, kulturchef, resultatenhetschef för fritid kultur och måltider,
bildningschef samt ordförande för bildningsstyrelsen.
- Stickprovskontroller avseende sådana dokument som utgjort underlag i beslutet om
utbetalning av bidrag inför 2020.
Bildningsstyrelsen redovisar KPMGs rekommendationer i kursiv stil och sitt yttrande under
varje punkt.
Säkerställa att det för samtliga former av föreningsbidrag finns ett tydligt politiskt beslutat styrdokument som
reglerar vilka krav som ställs på föreningarna och vilka kriterier som beslut om bidrag grundar sig på.
Bildningsstyrelsens mål är att ta fram ett gemensamt styrdokument för bidrag till kultur- och
fritidsföreningar som utgår från befintliga dokument men som ska förtydligas avseende krav
och kriterier. Dokumentet tas fram efter det att det Idrottspolitiska programmet beslutats och
utredningen om Kommunala anläggningar är färdigställd. Styrdokumentet ska tas upp för
politiskt beslut.
Införa stickprovskontroller inom ramen för handläggningen i syfte att säkerställa föreningarnas uppfyllnad av
kraven inför utbetalning samt kontrollera huruvida föreningarna och studieförbundens användning av bidragen
är i linje med ansökan.
Bildningsstyrelsen ser två delar i detta förfarande: att kontaktpolitikerna träffar föreningarna
och för en dialog hur föreningen använder bidragen och att man genomför
stickprovskontroller på utbetalda föreningsbidrag som läggs in i förvaltningens
internkontrollplan.
Fortsätta utveckla digitaliseringen av ansökan om föreningsbidrag och bidrag till studieförbund syfte att
effektivisera handläggningsprocessen.
Arbetet pågår med målet att samtliga kultur -och fritidsföreningar blir inlagda i systemet
InterbookGO inför 2022.
Tillse att översyn avseende hyressättningen genomförs i syfte att skapa likvärdighet mellan föreningarna.
Detta arbete pågår i utredningen Kommunala anläggningar.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2021
- Missiv
- Revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag
- Bildningsstyrelsen den 7 april 2021, § 46
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 70
Förslag till kommunfullmäktige
- Bildningsstyrelsens yttrande överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 83 Revisionsrapport – Uppföljande granskning
Dnr KK 2021-000018 007
KPMG har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande
granskning av tre tidigare granskningar. Avesta kommuns revisorer vill utifrån tidigare års
genomförda granskningar, se vilka åtgärder som styrelser och nämnd har vidtagit med hänsyn
till granskningsresultatet för respektive granskning. De tre granskningar som uppföljningen
omfattar är granskning av kommunens målstyrningsprocess, granskning av
kompetensförsörjningen och 2019 årsgrundläggande granskning med tema trygghet.
Yttrandet
KPMGs rapport utmynnar i tre rekommendationer till kommunstyrelsen.
-

Att fortsatt aktivt arbeta med att utveckla process, uppföljning och analys för att tillse en
god målstyrning i Avesta kommun.

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla process, uppföljning och analys av
målstyrningen i Avesta kommun.
I mål och budget dokumentet framgår att Styrelsernas uppdrag är att följa fullmäktiges
intentioner.
Kommunfullmäktiges mål ska ligga till grund för styrelsernas indikatorer för sina respektive
verksamheter. Styrelsernas Mål och Budget med indikatorer för verksamheterna som
överensstämmer med fullmäktiges mål ska därefter beslutas av respektive styrelse.
Styrelsernas uppdrag är alltså att ta fram indikatorer som på bästa sätt ska mäta de av
Kommunfullmäktige uppsatta målen. Här arbetar vi vidare med att utveckla
uppföljningsarbetet och analys av måluppfyllelse under det löpande verksamhetsåret.
-

Att implementeringen av kompetensförsörjningsprogrammet påbörjas skyndsamt och att
de tidigare lämnade rekommendationerna åtgärdas i det arbetet.

Arbetet med kompetensförsörjningsprogrammet kommer att påbörjas i maj månad 2021 av
HR- enheten.
-

Att påskynda arbetet med nytt ANDTS-program och ny organisation för
trygghetsarbetet.
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Nytt ANDTS program för tidsperioden 2021-2025 antogs av kommunfullmäktige 2021-03-21,
§ 31. Uppföljning av programmet ska ske genom rapport en gång per år till kommunstyrelsen i
februari månad. Uppföljning/rapport sker inom Avesta kommuns hållbarhetsarbete.
Avesta kommuns trygghetsarbete bedrivs bland annat genom det Brottsförebyggande rådet
och genom den verksamhet som kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för.
Kommunstyrelsen menar att den nuvarande organisationen av trygghetsarbetet väl fyller sin
uppgift och att det därför inte finns någon anledning att för närvarande ändra på den. Det är
viktigare att arbeta för att till exempel åtgärderna i det antagna ANDTS-programmet
genomförs.
I sammanhanget kan dock nämnas att ett arbete har påbörjats med en risk- och
säkerhetsgrupp som bland annat kommer att arbeta med krisberedskap, systematiskt
brandskyddsarbete och handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. Fullmäktiges
presidium för även en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om utbildning för
förtroendevalda gällande hot och våld.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021
- Missiv
- Revisionsrapport – Uppföljande granskning
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april, § 71
Förslag till kommunfullmäktige
- Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.
___
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§ 84 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion om Avesta kommun utarbetar ett
åtgärdsprogram för främjande av bin och övriga
pollinerande insekters överlevnad
Dnr KK 2020-000306 913
Motionärerna anför följande:
”Bin och andra pollinerande insekter som steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, skalbaggar
m.fl. är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och behövs för frukt och frösättning
hos alla växter. Idag finns fakta som visar att bin och övriga insekter minskar i antal och är
hotade. De finns upptagna på den svenska listan av rödlistade arter.
Avesta kommun har mycket mark och varje förbättring av det biologiska livet kan göra
skillnad. Kommunens hållbarhetsarbete bör innehålla åtgärder för att främja bin och andra
pollinerande arter.
Gräsytor behöver skötas med omtanke. Klippning sent i juli-augusti med bortforsling av
gräset är positivt. Ängsgräsmattor på lämpliga ytor är bra.
Vid röjning i tätortsnära mark bör man spara blommande buskar och träd. Sälg, rönn, lind,
lönn m.fl. ger nektar och pollen till insekterna.
Omtanke vid planering och plantering av kommunens rabatter och parker kan främja binas
fortlevnad. Enkla blommor istället för dubbla ger mer nektar.
Naturvårdsverket har uppmärksammat ökade behov av insatser och ger möjlighet till stöd för
projekt som gynnar pollinatörer. Inom ramen för Lokala Naturvårdssatsningar (LONA) kan
kommuner och lokala aktörer söka stöd. Avesta kommun har utnyttjat detta i samband med
renoveringen av stadshusparken. Fler åtgärder bör kunna genomföras i framtiden.
För att stärka den biologiska mångfalden och gynna bina och andra pollinerande insekter bör
ett åtgärdsprogram som omfattar alla delar av kommunen tas fram.
Utifrån ovanstående yrkas
Att Avesta kommun inom ramen för hållbarhetsprogrammet utarbetar ett åtgärdsprogram för
främjande av bin och övriga pollinerande insekters överlevnad”
Teknisk service yttrande
Teknisk service instämmer i motionärernas synpunkter.
Det finns ett tydligt behov av att förbättra för bin och övriga pollinerande insekter.
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Teknisk service och Västmanland-Dalarna Miljö & Byggförvaltning beaktar och arbetar redan
idag aktivt med åtgärder för att främja pollinerare.
Vad gäller gräsytor så har kommunen påbörjat försök med att ställa om klippta gräsytor till
ängsytor på vissa utvalda platser där vi tror att förutsättningar att lyckas är bra.
Vi sköter också flera ytor som grovslåtterytor, vilket betyder klippning vid färre tillfällen.
Där får gräs och örtartade växter växa högre och möjligheten att hinna blomma ökar.
Våra naturmarker och tätortsnära skogar försöker vi sköta med hänsyn till blommande och
bärande träd och buskar. Även vid planering och projektering så finns tanken att gynna
insektslivet med även om det förstås måste vägas mot andra intressen.
Inom ramen för kommunens hållbarhetsprogram arbetas det idag med att ta fram
åtgärdsförslag som är i linje med motionärernas förslag. Bland annat föreslås uppdatering av
naturvårdsplanen, skogsskötselplanen och framtagande av grönstrukturplan med biologisk
mångfald i fokus.
Mot bakgrund av ovanstående samt det faktum att resurserna för kommunens
naturvårdsarbete är begränsade, anser Teknisk service att framtagande av ett särskilt
åtgärdsprogram för främjande av bin och övriga pollinerande insekters överlevnad inte är
motiverat. Fokus bör istället ligga på ytterligare praktiska åtgärder som främjar pollinatörer.
Yttrandet har tagits fram i samråd med Miljö & Byggförvaltningen.
Beredning
- Karin Perers (C), Gunilla Berglund (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion ”Mer plats för
bina i Avesta.
- Kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 184.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 2.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 17.21.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 27 april 2021, § 14
Yrkanden
Gunilla Berglund (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.
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Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Berglunds (C) förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande

___
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§ 85 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion om cykel- och gångbana mellan
Veddarsbo och Lund i Folkärna
Dnr KK 2020 000298 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) har lämnat in en motion
där de anför följande:
”Det har blivit viktigt att människor motionerar dagligen för folkhälsans skull samt att miljön
blir bättre om fler människor inte använder bilen.
Den vältrafikerade smala vägen mellan RV 68 och Lund i Folkärna är ingen bra plats för
cyklister och gående som skall samsas med personbilar och tunga lastbilar. Både ekonomi och
liv sparas om bilen och den oskyddade människan inte använder samma vägbana.
Det är ett under att ingen ännu har skadats och blivit dödad på den smala vägen.
Avesta kommun har nu satsat väldigt mycket på cykelstråk i tätorten så nu är det dags att
investera på landsbygden.
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade att Avesta kommun snarast utreder och
verkställer en separat cykel- och gångbana mellan Veddarsbo och Lund i Folkärna.”
Teknisk service yttrande
Vägen mellan Veddarsbo och Lund är, som runt hela Bäsingen, en statlig väg och kommunen
har väldigt lite mark i området.
Vi instämmer med motionärerna att vägen är smal och att det är säkrare för gående och
cyklister med en separerad gång- och cykelväg. Tyvärr är läget detsamma utefter flera av de
statliga vägarna i kommunen. Vi anser inte att denna sträcka är högre prioriterad än andra
sträckor - exempelvis mellan Nordanö och Jularbo (som finns med i den nationella
transportplanen planerad till 2028).
Även om en gång- och cykelväg anläggs av Trafikverket mellan Veddarsbo-Lund så saknas en
fortsättning mot till exempel Sjövik eller Folkärna kyrka. Det är väldigt smalt mellan husen i
vid fyrvägskorsningen och det får inte plats att bygga en säker gång- och cykelväg i anslutning
till befintlig väg.
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Det är viktigt att kommunen har ett helhetstänk för cykelvägnätet, kommunalt som statligt för
att investera där åtgärderna krävs allra mest. I cykelplanens handlingsplan kommer cykelstråk
prioriteras utifrån bland annat prioriterade sträckor, trafiksäkerhet, säker skolväg osv. I
handlingsplanen tas även det statliga vägnätet med. Detta för att vi tydligt ska veta vilka
sträckor vi bör prioritera i kontakten med Trafikverket och få med till kommande nationella
transportplaner.
Beredning
- Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 15
- Remissyttrande - Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C)
motion om cykel- och gångbana mellan Veddarsbo och Lund i Folkärna
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 5
- Kommunfullmäktige den 30 november 2020, § 168
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om cykel- och
gångbana mellan Veddarsbo och Lund i Folkärna
Yrkanden
Lars Isacsson (S), med instämmande från Gunilla Berglund (C) och Susanne Berger (S)
föreslår att motionen ska anses besvarad.
Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om sitt förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen är besvarad med teknisk service yttrande.
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§ 86 Christina Gustavssons medborgarförslag om
snabbladdare
Dnr KK 2020-000300 912
Christina Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag där hon skriver:
”Önskemål om snabbladdare i Avesta. Borde gå att ordna på parkeringen där dom andra
laddarna står.”
Teknisk service yttrande
Vattenfall framhåller att det är möjligt att dra fram den elmängd som krävs för snabbladdning
till de befintliga laddstolparna vid centrumparkeringen i Avesta. Kostnaden för hårdvara för
snabbladdare från InCharge går på från 270 000kr. Då tillkommer installationskostnad,
eventuell nyanslutning och kostnad för markarbetet. Effekten på vald snabbladdare (50175kW) samt omfattningen av markarbetet avgör den totala kostnaden. Om anläggning sker
vid befintliga stolpar ligger kostnaden mellan 400 000kr – 1000 000kr.
Om detaljplanen för ”Kvarteret norr om Älgen” realiseras med hotellbyggnad och bostäder
måste befintliga laddstolpar flyttas, varför det i nuläget kan vara oekonomiskt att utöka
området med fler laddstolpar.
Statistik från användning av de befintliga laddstolparna visar på en snittladdning på
20kWh/dag senaste månaden för de sex befintliga laddplatser. En elbil drar i snitt 2kWh/mil.
De befintliga sex laddplatserna laddar alltså motsvarande 10 mil/dag. Samtidigt bör vi ha i
åtanke att färre vistas i Avesta centrum i år i och med covid-19 situationen.
DalaKraft har beviljats stöd för en snabbladdare vid Dalahästen med beräknad driftsättning
under sommaren 2021.
Med tanke på ovan aspekter anser teknisk service att det i dagsläget inte är aktuellt för
kommunen att anlägga en snabbladdare. Destionationsladdare och snabbladdare bör dock
finnas med i framtida mål och budget-planer, ombyggnationer av parkeringsytor och
realiseringen av den Visionära stadsplanen.
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Beredning
- Christina Gustavssons medborgarförslag om snabbladdare.
- Kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 178.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 4.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 15.21.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 27 april 2021, § 16
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.

___
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§ 87 Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade
generella ägardirektiv i kommunala bolag
Dnr KK 2020-000190 913
Motionären Per-Ola Ahlström Sverigedemokraterna i Avesta skriver i sin motion:
”En fortsättning på gröna hyresavtal?
Kommunen är med i ett energibesparande projekt med Bergsnässkolan benämnt gröna
hyresavtal.
Varför inte bygga vidare och bli en än mer grön kommun som står på egna ben?
Fjärrvärme brukar nämnas som koldioxidneutral vilket inte är korrekt eftersom Sverige har en
för stor kostym när det gäller förbränning av avfallsprodukter. År 2018 bidrog
fjärrvärmeverken till Sveriges utsläpp med 4,9 miljoner CO2-ekvivalenter1.
Flera kommunala bolag såsom Gamla byn AB och Avesta industristad AB sitter när det gäller
värmefrågan på ett avtal som är stelbent och rentav monopolistiskt, dvs fjärrvärme.
De finns stora möjligheter för större fastighetsbolag att investera i bergvärme. Bolag i
kommunal regi skulle genom att ändra i sina generella ägardirektiv kunna arbeta mot att
minska sitt beroende av en aktör på marknaden och därmed få större möjlighet att bli
självförsörjande gällande bland annat värme, i kombination med el genom solceller, och på så
vis genom dessa investeringar spara kommunens invånare pengar.
Genom att stärka ekonomin i kommunala bolag så kan ekonomiskt utrymme öka till förmån
för hyresgästerna.
Med hänvisning till ovanstående vill Sverigedemokraterna i Avesta:
 Att Avesta kommuns bolag bör utforma sina ägardirektiv för att främja egen
försörjning av miljövänliga alternativ för värme och elförsörjning.”
Yttrande
Gröna hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst där båda delar på
förtjänsten av energibesparingen och där den största delen av besparingen kommer ifrån
ändrat beteende av hyresgästen. Det bygger på att verksamheten/hyresgästen ska göra
ansträngningen, fastigheter där större investeringar genomförts som påverkar
energiförbrukningen bör därför inte delta i det gröna hyreskontraktet.
Ett ”basår” måste finnas att utgå ifrån, ett basår som inte påverkats av investeringar från
hyresvärden. Detta får bedömas från fall till fall.
Avtalet med Bergsnässkolan är ett pilotprojekt vilket initierades av Gamla byn ABs
energicontroller för att se om gröna hyresavtal går att genomföra på kommunala verksamheter
som hyr av Gamla byn AB.
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I pilotprojektet som startade 2019 på Bergsnässkolan erhölls stöd av Bygg Dialog Dalarna i
vårt projekt.
När pilotprojektet var klart gjordes en utvärdering tillsammans med Bergsnässkolans rektor.
Pilotprojektet beslutades fortsätta över 2020 också.
Covid-19 har gjort att Bergsnässkolan och GBAB inte kunnat arbeta lika mycket med det
Gröna Hyresavtalet. Pilotprojektets verksamhet under 2020 ska utvärderas och därefter ska
beslut tas om hur fortsättningen ska bli.
Vid nybyggnationer utreder Gamla Byn AB alltid olika energilösningar, bland annat bergvärme
för att se vad som är mest lönsamt och miljövänligt. Vid till exempel Badhustomten har
bergvärme valts som värmekälla. Vid fastigheter där fjärrvärme redan är installerad behövs en
utredning för att se om det är lönsamt att byta till annat uppvärmningssätt. Fjärrvärme är
väldigt enkelt att använda och underhålla medan bergvärme är billigare i drift men kräver mer
service och underhåll.
Inför byggprojekt utvärderar även Gamla Byn AB möjligheten att bygga i trä. Bolaget har
under året startat nyproduktion av ett nytt LSS-boende innehållande sex lägenheter, där både
stomme och fasad är uppförda i trä. LSS-boendet är beläget i Skogsbo.
Installation av solceller har gjorts på flera fastigheter och finns med i planeringsarbetet vid
nybyggnationer men även för befintliga byggnader. Dock finns det en lagstiftning om den
totala installerade effekten på solelen i bolaget är större än 255 kW så är den belagd med full
energiskatt. Detta måste tas hänsyn till vid planeringsarbetet.
Gamla Byn AB har Skellefteå Kraft som elleverantör som garanterar ”Alltid 100 % förnybar
el”. Avesta Industristad har E.ON som leverantör där vi lagt till Naturskyddsföreningens Bra
Miljöval i vårt elavtal. Bra Miljöval är en miljömärkning som ställer krav att elen från elbolagen
utvinns från förnybara källor som vind, vatten och biobränsle.
Ägardirektiven är inte skrivna så att det innebär begränsningar i val av miljövänliga alternativ
för värme och elförsörjning.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade generella ägardirektiv i kommunala bolag
- Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 92
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2020, § 95
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 66
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Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Lars Isacsson (S) med instämmande av Susanne Berger (S) yrkar på att motionen ska
avstyrkas.
Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) ställer Ahlströms (SD) yrkande om bifall mot sitt eget om att
motionen ska avstyrkas och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
avstyrka motionen.
Reservation
Per-Ola Ahlström (SD) och Hans-Erik Bergvall (SD) reserverar sig till förmån för att
motionen ska bifallas.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.
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§ 88 Roy Uppgårds (KD) och Bo Brännströms (L) motion
om robust och kostnadseffektiv förvaltning av Avesta
kommuns gemensamma "offentliga hus"
Dnr KK 2020-000302 913
Motionärerna anför följande:
”Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020 att ”En utredning tillsätts för att se över
olika alternativ för ägande och förvaltning av kommunens olika fastigheter.”
Mot bakgrund av detta beslut lägger vi därför förslag om att utredningen även omfattar
robusthet och kostnadseffektivitet. Hur utnyttjas samordningsmöjligheter i kommunens
fastighetsbestånd och kan ”koncernnytta” skapas genom en förbättrad strategisk planering i
samband med implementering av nya projekt. Samutnyttjande av byggnader/utrustning mellan
olika förvaltningar etc ej splittring.
Motionen beskriver sedan byggprocessen i fyra steg och utmynnar i förslaget:
”Vi yrkar därför att uppdraget, som gavs den 30 november, ska vidgas och kompletteras med
intentionerna i robust och kostnadseffektiv förvaltning med målet att nå samordningsvinster
med förbättrad strategisk planering.
Yttrande
Motionen ligger i linje med förslaget i Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C), motion om ”förändrad fastighetsförvaltning i Avesta kommun.”
Denna motion utmynnade i beslutet att en utredning tillsätts för att se över olika alternativ för
ägande och förvaltning av kommunens olika fastigheter som motionärerna Roy Uppgård
(KD) och Bo Brännström (L) nämnt i sin motion.
Förslaget att den beslutade utredningen kan vidgas och kompletteras med intentionerna i
robust och kostnadseffektiv förvaltning och med målet att nå samordningsvinster med
förbättrad strategisk planering bifalls.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 3
- Kommunfullmäktige 14 december 2021, § 183
- Roy Uppgårds (KD) och Bo Brännströms (L) motion om robust och kostnadseffektiv
förvaltning av Avesta kommuns gemensamma "offentliga hus"
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 2021, § 69
Yrkanden
Bo Brännström (L) med instämmande av Roy Uppgård (KD) yrkar på att motionen ska
bifallas.
Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Brännströms (L) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.
- Beslutad utredning för att se över olika alternativ för ägande och förvaltning av
kommunens fastigheter (KF 2020-11-30, § 160) kompletteras med perspektiven robust och
kostnadseffektiv förvaltning, samordningsvinster och strategisk planering.
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§ 89 Redovisning av delegationsbeslut
Dnr –
- Ordförandebeslut - bidrag till handlingshjälp, dnr KK 2021-000073 002
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§ 90 Delgivningar
Dnr –
- Sveriges kommuner och regioner: Cirkulär nr 2021:16; Huvudöverenskommelse HÖK 21
med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 14 april 2021
- Region Dalarna: Ny strategi för suicidprevention ger stöd i långsiktigt arbetet
- Dalarnas Kommunförbund: Protokollsutdrag 17 mars 2021 § 17 angående godkännande av
kompletterande skrivelse - stöd för ökad medelstilldelning till samordningsförbunden i
Dalarna, dnr KK 2021-000124 049
- Styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB: Protokoll från sammanträde 11 november
2020
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskott: Protokoll från möte den 22 april
2021
- Koncernledningsgruppen: Anteckningar från möte 22 april 2021, 8 april 2021 samt 25 mars
2021, dnr KK 2021-000025 000
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