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§ 159

Information

Information från V-Dala miljö & bygg
Förvaltningschef Håkan Eck och ordförande Tove Winqvist Owetz informerar bland annat
om följande:
- Förvaltningen avvaktar ställningstagande från Fagersta angående fortsatt samverkan med
V-Dala. Det innebär att den planerade flytten till Sundhcenter har tills vidare stoppats.
Även nyrekryteringar har stoppats.
- Det är fortfarande hög belastning på bygglovsärenden.
- Anders Dahlin är tillförordnad plan- och byggchef och Faisa Abdi är ny klimat- och
energirådgivare.
- Miljöenheten har en tillsynsskuld på grund av Covid-19.
Hot och hat mot förtroendevalda
Säkerhetssamordnare Filip Mauritzon medverkar och informerar om sin roll när det gäller hot
och hat mot förtroendevalda.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar till säkerhetssamordnaren att ta fram en lathund med praktiska
råd för hur förtroendevalda ska agera vid hot, hat och våld.
Aktuella styrelsefrågor
Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen informerar bland annat om den
planerade invigningen av lärcenter i Krylbo, vaccination av 12–15-åringar, att
industriprogrammets flytt är pausad, om sänkta avgifter för barn och unga till kulturskolan
samt om fastställda föreningsbidrag utifrån Covid-19-situtionen.
Susanne Berger (S), ordförande i omsorgsstyrelsen, informerar bland annat om arbetet med
Mål och Budget, nya tjänster som socialsekreterare och på arbetsmarknadsenheten,
hälsosamma scheman, samt om invigningen av återbruksbutiken denna vecka.
Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, berättar bland annat om
delårsbokslutet, inklusive gjorda investeringar och bolagets planering inför kommande
pensionsavgångar.
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§ 159 (forts)
Kurt Kvarnström (S), ordförande i Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB berättar bland
annat om att Lennart Karlsson blir tillförordnad VD, om rekryteringen av kommande VD
samt om pågående byggprojekt. Planerad inflyttning i kvarteret Boken är den 1 juni 2022.
Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar bland annat om
kommunstyrelsens olika råd, den nyligen genomförda Krylbodagen, planerat
bostadsbyggande, arbetsmarknadsläget samt att näringlivsfrukostarna börjar igen den 26
oktober.
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§ 160

Förprojektering av ett utomhusbad vid
Metropoolen

Dnr. KK 2021-000218 822
Bildningsstyrelsen har inkommit med följande skrivelse:
”Avesta kommun genomförde en förstudie under vintern 20/21 med uppdraget till en
konsultbyrå att ta fram ett förslag på ett utomhusbad vid Metropoolen. Ett konceptförslag
presenterades för styrelsen i februari 2021. Förslaget från konsultbyrån mottogs positivt och
bildningsförvaltningen har därmed fått uppdraget att gå vidare med en beställning om en
förprojektering till Gamla Byn AB. Vid investeringar av stora belopp eller investering av
principiell karaktär, krävs det att styrelsen tar beslut om att starta en förprojektering.
För att bygga ett utomhusbad krävs ett slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige. Att starta en
förprojektering krävs ett beslut från bildningsstyrelsen, i det här fallet kommer bygget att vara
av principiell karaktär. Området för utomhusbad ska innehålla hoppbassäng, familjebassäng,
barnpool, varmpool, bastu och kiosk. I området runt bassängerna ska det finnas utrymme för
relax och umgänge.”
Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Gamla Byn AB i uppdrag att starta en
förprojektering av ett utomhusbad vid Metropoolen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 28 september 2021 att föreslå att kommunstyrelsen ska ge ett sådant uppdrag till
bildningsstyrelsen.
Beredning
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 111.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 143.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Mikael Westberg (S) bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar till bildningsstyrelsen att starta förprojektering av ett
utomhusbad.
- Av förprojekteringen bör flera alternativ på utformning och storlek på utomhusbadet
framgå.
___
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§ 161

Taxor och avgifter för teknisk service från och
med 2022-01-01

Dnr KK 2021-000210 040
Teknisk service överlämnar förslag till taxor/avgifter för år 2022, vilka beslutas av
kommunstyrelsen.
Förändringar föreslås gällande entréavgift till Visentparken, övriga taxor/avgifter är
oförändrade.
Teknisk service föreslår kommunstyrelsen att taxor/avgifter inom teknisk service
verksamhetsområde för 2022 fastställs enligt bilagda förslag.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 42.21.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 28 september 2021, § 39.
Kommunstyrelsens beslut
- Föreslagna taxor/avgifter inom teknisk service verksamhetsområde för 2022 fastställs.
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§ 162

Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter
och utanordnare för kommunstyrelsens
verksamhet

Dnr. KK 2021-000239 101
När Susanne Berger avgår som vice ordförande i kommunstyrelsen 1 september 2021 krävs
förändringar gällande teckningsrätt för kommunstyrelsens verksamhet. Det har även skett
förändringar på ekonomienheten.
Ekonomichefen har inkommit med en skrivelse i ärendet.
Följande gäller för teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och utanordnare för
kommunstyrelsens verksamheter från och med 1 september 2021:
Teckningsrätt för köpehandlingar, kontrakt, borgensförbindelser och andra
liknande handlingar kommunstyrelsens reglemente, ges till följande personer i
förening
Lars Isacsson (S)
Lars Isacsson (S)
Blerta Krenzi (S)
Blerta Krenzi (S)

Tobias Åsell
Carina Björk
Tobias Åsell
Carina Björk

Teckningsrätt för handlingar i samband med kommunens upplåning, leasing,
likviditetsförvaltning, kreditkort och företagskort eller annan finansiell verksamhet,
enligt kommunstyrelsens reglemente, ges till två i förening
Tobias Åsell, kommundirektör
Carina Björk, ekonomichef
Agneta Lundgren, ekonom redovisning
Ann-Sofi Boman, ekonom finans
Lars Isacsson (S)
Blerta Krenzi (S)
Tommy Åhlberg, ekonom tekniska utskottet
Eva Kvarnström, redovisningsansvarig
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§ 162 (forts)
Teckningsrätt för handlingar i samband med kommunens upphandlingar ges till
följande personer
Carina Björk, ekonomichef

Teckningsrätt för kommunens bank- och plusgiroräkningar samt fondmedel.
Utfärdande av kvitton och andra dylika handlingar, enligt kommunstyrelsens
reglemente ges till två i förening
Carina Björk
Margareta Holback Johansson
Sara Palfelt
Elisabeth Andersson
Ann-Sofie Boman
Eva Kvarnström
Kaisa Kuusela

Teckningsrätt för fullmakt avseende sådana mål och ärenden i domstol där det
ankommer på kommunstyrelsen att för kommunens talan på kommunens vägnar
inom respektive verksamhetsområde, enligt kommunstyrelsens reglemente,
delegeras till följande personer
Tobias Åsell
Björn Hansson
Carina Johansson
Carina Björk (upphandlingsärenden)

Teckningsrätt för kommunens skattedeklarationer, momsdeklarationer, AGI –
Individuell arbetsgivardeklaration enligt kommunstyrelsens reglemente, ges till
följande personer
Carina Björk
Ann-Sofi Hopstadius
Margareta Holback Johansson
Ann-Sofie Boman
Eva Kvarnström
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§ 162 (forts)
Förhandlare inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt 11-14 och 38 §§
medbestämmandelagen samt i förekommande fall ansvara för information enligt
19 § i samma lag
Lars Isacsson (S)
Blerta Krenzi (S)

Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare och utanordnare för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Ansvarskod/person

Beslutsattestant

Ersättare

Huvudattestant för kommunstyrelsens samtliga verksamheter

Tobias Åsell

Carina Björk

110
Personliga kostnader för
kommundirektören

Lars Isacsson (S)

Blerta Krenzi(S)

101
Kommunstyrelsen

Lars Isacsson (S)

Blerta Krenzi (S)

101
Personliga kostnader för
kommunstyrelsens ordförande

Johan Thomasson (M)

Blerta Krenzi (S)

Attestanter

Beslutsattestant för ordförande i nämnd
101
Personliga kostnader för omsorgs- Lars Isacsson (S)
styrelsens ordförande,
bildningsstyrelsens
ordförande och ordförande i
Västmanland-Dalarna miljö- och
Byggnadsnämnd
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§ 162 (forts)
Kommundirektören har enligt delegation rätt att utse tjänstemän som attestanter inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beredning
- Skrivelse från ekonomichefen 29 september 2021.
Kommunstyrelsens beslut
- Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och utanordnare för kommunstyrelsens
verksamhet fastställs att gälla från och med 1 september 2021.
___
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§ 163

Hållbarhetsredovisning 2020

Dnr KK 2021-000212 409
Hållbarhetsstrategen har inkommit med Hållbarhetsredovisning för 2020.
Redovisningen gäller både kommunen som organisation och kommunen som geografiskt
område. Den innehåller både beskrivningar av hur kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor
och beskrivningar av hur statusen är vad gäller viktiga hållbarhetsaspekter. Redovisningen
innehåller också ett antal mer konkreta exempel på genomförda aktiviteter under året 2020.
Eftersom hållbarhetsområdet är så brett till sin natur är ett urval gjort och en bedömning av
vilka aspekter som är mest väsentliga att beskriva.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021.
- Hållbarhetsredovisning för Avesta kommunkoncern 2020.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 28 september 2021, § 74.
Vid kommunstyrelsens bredning medverkar hållbarhetsstrateg Mirjam Nykvist.
Kommunstyrelsens beslut
- Hållbarhetsredovisningen för Avesta kommunkoncern 2020 godkänns.
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§ 164

Sida 12

Ändring av detaljplan för del av Horndal (B7) Rättelse av skrivfel enligt förvaltningslagen 36 §

Dnr KK 2020-000155 214
Den 9 november 2020 antog kommunstyrelsen en ändring av en äldre detaljplan för ett
område i Horndal. Ändringen syftar till att möjliggöra fler olika typer av bostadshus än enbart
villor, såsom radhus, kedjehus och flerbostadshus i upp till fyra våningar. Dessförinnan var
området endast planlagt för villor. 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. Planområdet ligger inom Horndals
tätort mellan Krokvägen, Verkstadsvägen och Hällvägen. Planen vann laga kraft den 1
december 2020.
Efter antagandebeslutet upptäcktes ett skrivfel i en planbestämmelse som skulle medföra
svårigheter att använda detaljplanen fullt ut så som den är avsedd. Såsom det framgår av
planbeskrivningen sid 7, 11 och 13 så är bebyggelsens omfattning menad att avgränsas på
följande sätt:
- Bebyggelsen får högst uppta 25% av markytan per fastighet (byggnadsarea)
- Områden där byggnader inte får placeras visas med s k prickmark
- Byggnadshöjden begränsas, olika för olika delar av planområdet med hänsyn till
sol/skuggning för grannarna.
Planbeskrivningen och de sol/skuggillustrationer som ingår ger alltså en korrekt bild av
planens innebörd.
Skrivfelet
I planbestämmelserna i kartans högerkant har av misstag dock ordet bruttoarea hamnat istället
för byggnadsarea.
Rätt formulering ska vara:
”Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25%”.
Skrivfelet innebär att den sammantagna exploateringsgrad för området som framgår av
planbestämmelserna är väsentligt lägre än den avsedda som framgår av planbeskrivningen. Det
är alltså uppenbart motsägelsefullt mellan planbeskrivning och planbestämmelserna vilket
visar att en felskrivning skett. Felet har funnits med i samråds- och granskningsversionerna.
Förvaltningslagen 36 § anger följande: ”Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till
följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande
förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.”
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§ 164 (forts)
V-Dala miljö- och byggförvaltning föreslår därför att skrivfelet i planbestämmelsen rättas
enligt förvaltningslagen 36 § på så sätt att bruttoarea stryks och ersätts med byggnadsarea. Det
innebär att byggrätten kan användas så som den avsågs, utan att en ny planprocess behöver
inledas.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 med karta och planbeskrivning.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 28 september 2021, § 75.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningslagen 36 § att rätta skrivfel i planbestämmelse
tillhörande ändring av detaljplan för del av Horndal (B7), antagen 9 november 2020, från
bruttoarea till byggnadsarea.
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§ 165

Antagande – Ändring av detaljplan för Krylbo
industriområde

Dnr KK 2021-000163 214
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra kommande utveckling av verksamheten
vid Hedins industriområde i Krylbo. Detta genom att tillåta en högre byggnadshöjd om 18
meter i det östra området och 14 meter i det västra området, istället för nu gällande 10 meter.
Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Ett tidigare förslag samråddes under tiden 31 maj till och med 5 juli 2021.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 till och med 24 september 2021
och meddelande om granskning skickades då till Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända
sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter och enskilda som har ett
väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande. Under
granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på biblioteket i Avesta, på
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och på projektets webbsida.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall
Eldistribution och Svenska kraftnät. Inkommet yttrande från Lantmäteriet har föranlett en
redaktionell uppdatering av planbeskrivningen i avsnittet om markägoförhållanden.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 29 september 2021.
- Hållbarhetsbedömning daterad 27 maj 2021.
- Antagandeversioner av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse daterade 13
augusti samt granskningsutlåtande daterat 29 september 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 11 oktober 2021, § 80.
Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 29 september 2021, godkänns.
- Ändring av ”Detaljplan för Krylbo industriområde, Krylbo”, Avesta kommun, upprättad
13 augusti 2021, antas.
___
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§ 166

Antagande – Detaljplan för bostäder längs
Ängsbacksvägen i Horndal

Dnr KK 2021-000312 214
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i småhus. Planområdet ska uppfattas som en integrerad
del av Horndal och passa väl samman med omkringliggande bebyggelse. Planen ska säkerställa att området
utformas med hänsyn till omkringliggande natur- och kulturvärden samt minimera risken för att ny bebyggelse drabbas av översvämning.
Planförslaget har varit på samråd under tiden 21 december 2020 - 31 januari 2021och har
därefter reviderats, i enlighet med framtagen samrådsredogörelse som nu utgör bilaga till
granskningsutlåtandet. Förslaget har sedan varit ute för granskning under tiden 10 till och med
31 maj 2021 och meddelande om granskning skickades då till Länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter
och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett
granskningsutlåtande. De yttranden som då inkom, samt hur de hanterats, framgår av ett
granskningsutlåtande och en samrådsredogörelse som nu utgör bilaga till det andra
granskningsutlåtandet som nu tagits fram.
Under tiden för samråd och granskning har yttrande inkommit från sammanlagt två
privatpersoner. Under samrådet inkom yttrande från LRF samt Avesta Vatten och Avfall AB,
dessa två yttranden har bemötts i det första granskningsutlåtandet.
Efter genomförd granskning har planförslaget, granskats ytterligare en gång under tiden 10 24 september 2021. Berörda myndigheter och sakägare har tillsänts planhandlingarna. Under
denna granskning har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket,
Vattenfall och en privatperson där endast Lantmäteriet och en privatperson hade någon
synpunkt på planen. Yttrandena har inte föranlett någon revidering av planförslaget. Dock har
en smärre komplettering gjorts i planbeskrivningen gällande ledningsrätt efter Lantmäteriets
yttrande.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 28 september 2021.
- Antagandeversion av plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse,
granskningsutlåtande, illustrationskarta, undersökning behov av miljöbedömning och
hållbarhetsbedömning upprättade 2021-04-12 och reviderade 2021-07-01 samt
granskningsutlåtande 2, upprättat 28 september 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 11 oktober 2021, § 81.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Gunilla Berglund (C), med instämmande av Roy
Uppgård (KD), att förslaget ska avstyrkas. Lars Isacsson (S) yrkar bifall till plan- och
näringslivsutskottets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Lars
Isacssons förslag vunnit.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterat 28 september 2021.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta Detaljplan för bostäder längs Ängsbacksvägen i
Horndal, daterad 12 april 2021, reviderad 1 juli 2021.
Gunilla Berglund (C) och Roy Uppgård (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Gunilla Berglunds förslag.
___
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Antagande – Detaljplan kvarteret norr om Älgen

Dnr KK 2021-000047 214
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar
också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig
bebyggelse i centrala Avesta. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Ett tidigare förslag samråddes under tiden 22 januari till och med 29 mars 2021.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 augusti till och med 6 september
2021 och meddelande om granskning skickades då till Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter och enskilda som har ett
väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande. Under
granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på biblioteket i Avesta, på
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och på projektets webbsida.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Skanova och
Vattenfall Eldistribution. Inga av de yttranden som inkommit under tiden för granskning har
föranlett någon väsentlig ändring av planförslaget.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 14 september 2021.
- Hållbarhetsbedömning daterad 23 juni 2021.
- Antagandeversioner av plankarta, planbeskrivning och illustrationsplan daterade 23 juni
2021 samt granskningsutlåtande, daterat 14 september 2021, med bilagd
samrådsredogörelse.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 11 oktober 2021, § 82.
Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 14 september 2021, godkänns.
- Detaljplan för kvarteret norr om Älgen, Avesta kommun, upprättad 23 juni 2021, antas.

___
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Remissyttrande – Jan Erik Granbergs
medborgarförslag om att varna för huggormar
vid Ågatan

Dnr. KK 2021-000155 912
Medborgarförslaget
Jan Erik Granberg har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att skyltar med ”Varning
för huggorm” sätts upp efter Ågatan i Svartbro för att skydda bland annat barn och hundar
från att bli bitna. Granberg föreslår en skylt vid hundlatrinen och andra ifrån andra änden
ifrån cykel/gångbron.
Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2021 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 augusti 2021 att remittera medborgarförslaget
till teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Bett av giftorm i Sverige sker i huvudsak av huggorm (Vipera berus) som är den enda giftiga
art som förekommer naturligt i svensk natur. Ormbett inträffar vanligast längs med kusterna,
framförallt sommartid. Mortaliteten av huggormsbett är så låg som 1–2 promille och sjunker
stadigt. År 2014 finns två dödsfall rapporterade i Sverige med diagnosen toxisk effekt av
ormgift men det är okänt vilken art som åsyftats.
Årligen vårdas cirka 250–300 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och av dem får
20–30% måttliga till allvarliga symtom. Reaktionen efter huggormsbett varierar dock kraftigt
beroende på mängd injicerat gift.
I 25–30% av fallen uteblir symtom, vilket beror på att inget gift sprutats in.
Att ”varningsskylta för orm” i ett specifikt område bör undvikas.
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget ska avslås.
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Beredning
- Jan Erik Granbergs medborgarförslag om att varna för huggorm vid Ågatan 17 maj 2021.
- Kommunfullmäktige 10 juni 2021, § 99.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 augusti 2021, § 98.
- Teknisk service skrivelse nr 45.21.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 28 september 2021, § 41.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås.

___
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Emil Lantz medborgarförslag om plats för MBU
(motorburna ungdomar)

Dnr KK 2020-000272 912
Medborgarförslaget
Medborgarförslagsställarna anför följande:
Vi skulle vilja lämna in ett medborgarförslag för våra MBU (motorburna ungdomar). Mycket
oförtjänt skäll och gnäll som vi känner att det måste till en lösning för.
ABF är villiga att jobba med dessa ungdomar, för att lära dem om föreningsbildande och
allmänt ansvar. Våra medlemmar och PRO-föreningar, är villiga att hjälpa till med kunskap
och allmänt stöd.
Det vi skulle vilja lyfta är, en plats där dessa kan känna som sin egen. Tex ett garage, där de
kan hyra olika tider för att meka och jobba med billjud mm. Detta skulle, tror vi, öka deras roll
i att ta hand om varandra och att behandla denna plats med respekt.
Koppardalen är ett ställe som ofta kom upp under våra diskussioner. Detta för att platsen är
relativt isolerad från folket och att vi hoppas och tror att det står tomma lokaler att använda
till just detta.
Det skulle även underlätta för våra Fältarbetare, då det förhoppningsvis får en säker och bra
plats att besöka våra barn på. ABF är också villiga att hjälpa dessa ungdomar framåt, då i form
av olika utbildningar inom deras hobby, så de både växer och lär sig mer om bilar och det som
är runt om kring.
Detta kan ju då också bidra till att det är ungdomarnas förening, som i framtiden håller i tex:
Bilbio, bilbingo, bil-tipspromenader etc. På så vis så håller de sig sysselsatta samt får känna
ansvar och att vi vuxna är med dem på detta, inte emot.
Ofta så kanske dessa ungdomar går på yrkesutbildningar, då kan vi även låta skolan arbeta i
lokalen med ljus, bygg och annat som de kan och lär sig under sin utbildning.
Platsen ska ju vara upplyst och välkomnande för alla. Föräldrar ska känna sig trygga att ha sina
barn ute på kvällar och helger. Självklart ska allt vara drogfritt. De som inte sköter sig kan
tyvärr inte få låna garaget heller. Ev. att man ordnar med oannonserade blåskontroller, som
Fältare Höjden och Vuxna frivilliga kan ta hand om?
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Bildningsstyrelsen har yttrat sig över medborgarförslaget.
Bildningsstyrelsens yttrande
Det finns idag ingen given plats för denna verksamhet. Diskussioner förs med flera aktörer för
att hitta en lösning.
Möte med föreningen SKÅJ, polisen, ABF, tjänstemän från olika verksamheter i kommunen,
politiker och representanter från motorburen ungdom har hållits, där diskuterades möjligheten
för ungdomarna att nyttja del av lokstallarna i Krylbo för garage att meka i. Det kommer att
kräva ansvarig kompetent vuxennärvaro med kunskap om bilar och motorer, och fler möten
planeras under hösten.
Flera motoraktiviteter planeras där kommunens ungdomsgårdar, fältarbetare och polisen
deltar. Aktiviteterna ska förhoppningsvis hjälpa till att skapa dialog och bygga förtroende
mellan unga och olika aktörer.
Ungdomarna rör sig även i våra grannkommuner, därför har fritidscheferna i Avesta,
Hedemora och Säter träffats för att diskutera samverkan. I mitten på augusti hålls ett möte
med kommunerna och representanter från Fryshuset. Fryshuset arbetar med ett
arvsfondsprojekt som har fokus på motorburna unga i åldern 15–25 år. Projektet syftar till att
göra den unga bilkulturen till en utvecklande och positiv kraft. Projektet finns idag i Borlänge,
Östra Göinge och Torsås, nu söker Fryshuset fler samarbetskommuner i Dalarna för att bygga
upp en långsiktig och bra lösning.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att hitta den bästa lösningen för Motorburen ungdom
tillsammans med grannkommuner, föreningslivet och andra aktörer.
Därmed föreslår bildningsstyrelsen att medborgarförslaget ska tillstyrkas.
Beredning
- Medborgarförslag daterat 21 oktober 2020.
- Kommunfullmäktige den 26 oktober, § 154
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2021, § 161.
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 96.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 132.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget tillstyrks.

___
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Tanja Öijar Danielssons och Maria Nilssons
medborgarförslag om att främja hälsan hos
målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta
inom Lärvux, Avesta

Dnr KK 2020-000250 912
Tanja Öijar Danielsson och Maria Nilsson har inkommit med följande medborgarförslag:
Vi har två medborgarförslag som vi vill framställa. De syftar till att främja hälsan hos den
målgrupp vi arbetar med inom Lärvux, Avesta, med intellektuellt funktionsnedsatta.
BAKGRUND förslag 1
Anledningen att vi kommer med dessa förslag är för att vi på Lärvux kommer att ha ”prova på
lektioner” i hälsa, där det ingår idrottsaktiviteter av olika slag. Drömmen är förstås att använda
sig av externa aktörer t ex Avesta Danceteam, Actic, Hälsoverket eller MT: s. Problemet med
att använda dessa aktörer är att våra elever, och målgruppen, får svårt att efter provperioden
hos oss i skolan, klara av att betala de höga avgifterna det kostar att deltaga t ex på ett privat
gym. (GYM c a 400–500 kronor/månad, Avesta Danceteam c a 100 kronor per danstillfälle)
Detta då de oftast har ersättning via Försäkringskassan så kallad aktivitetsersättning.
OBS: För andra samhällsgrupper som behöver ekonomiskt stöd för att kunna Rehabilitera
Komma i form efter en skada eller sjukdom), finns ekonomiskt extrastöd att söka via
Försäkringskassan. Det finns dock inte sådana bidrag för denna målgrupp, då det endast
räknas att de skall habilitera sig, (Hålla sig i form) något som dock är mycket viktigt för många
inom denna målgrupp som lätt hamnar i en spiral som får negativa hälsoeffekter, både vad det
gäller mat och rörelse.
Förslag 1: Att de som hör till målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta kan nyttja de
kommunala friskvårdsinrättningarna i Avesta gratis eller för en reducerad avgift, till exempel
badhuset och gymmet. I första hand kan det gälla de som är inskrivna på den dagliga
verksamheten, men helst för alla inom målgruppen.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 24

2021-10-11

Kommunstyrelsen

§ 170 (forts)
BAKGRUND förslag 2
Många inom målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta har svårt med tandhygienen och
många har också dålig tandhälsa p g a till exempel ärftlighet eller mediciner. Detta är ett stort
problem både för den enskilde som ju får utstå tandläkarbesök, men också samhällsmässigt då
det är mycket dyrt med tandvården som ofta innebär specialisttandvård och t ex anestesi. Jag
har förståelse för att dessa kostnader kanske ligger på regionen/landstinget (?) men ser ändå
många fördelar med att kommunen står för att tillgodose förslaget, då eltandborste är dyra för
den enskilde och alla prioriterar inte inköp av det, trots att det vore bra.
Förslag 2: Att alla inom målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta här i Avesta får gratis
eltandborste av kommunen.
För ärendets beredning remitterades medborgarförslaget till bildnings- respektive
omsorgsstyrelsen för yttrande över förslag 1 respektive 2. Yttranden har inkommit från båda
styrelserna.
Bildningsstyrelsens yttrande
Bildningsstyrelsen anför i sitt yttrande att flera grupper har framfört önskemål om att få andra
villkor än invånarna i övrigt. Hittills har förvaltningen endast valt att gynna barn som grupp.
Styrelsen skriver vidare att det inte går att föra register över gruppen intellektuellt
funktionsnedsatta, och därför blir det svårt att erbjuda någon form av generell rabatt för
gruppen. Styrelsen instämmer i det vällovliga syftet och nyttan för gruppen om
friskvårdsverksamhet blev tillgängligt för dem och föreslår därför att deltagare som är
inskrivna på Daglig verksamhet ska jämställas med övrig personal i Avesta kommun avseende
friskvårdsförmåner. Det skulle bland annat innebära 30 fria bad per år och tillgång till gymmet
Hälsokällan Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att personer som är inskrivna i
Daglig verksamhet erhåller samma friskvårdsförmåner som kommunens anställda personal.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Omsorgsstyrelsen redogör i sitt yttrande för vilka rättigheter som finns med stöd av
tandvårdslagen (1985:125). Styrelsen skriver att under vissa förutsättningar kan uppsökande
tandhälsobedömning erbjudas av regionen efter beslut av biståndshandläggare. Det är även
regionen som ska erbjuda insatser för att stödja målgruppen till en god tandhälsa. Dock är det
Regionens ansvar att tillgodose behovet av tandvård. Omsorgsstyrelsen bedömer att det finns
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många i samhället, tillhörande olika grupper, som av olika anledningar inte förmår sköta sina
tänder varför det inte heller är förenligt med kommunallagens likabehandlingsprincip att
erbjuda gratis eltandborstar till endast en grupp kommuninvånare. En kommun ska inte heller
ta över en annan huvudmans ansvar.
Omsorgsstyrelsens bedömning är därför att medborgarförslaget om gratis eltandborstar till
personer med intellektuell funktionsnedsättning ska avstyrkas.
Arbetsutskottet den 30 mars 2021
Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2021 att återremittera ärendet till bildningsstyrelsen
och omsorgsstyrelsen för ett gemensamt yttrande.
Gemensamt yttrande
Som grund för bildningsstyrelsens och omsorgsstyrelsens andra yttranden har följande
gemensamma yttrande tagits fram av utredargruppen:
Yttrande förslag 1
Hittills har bildningsförvaltningen försökt hålla enhetliga priser på badhuset. Flera grupper har
ansett att de bär få använda badhuset på bättre villkor än övriga medborgare vilken, bortsett
från barn, hittills har avslagits. Den ordningen bör gälla också i det här fallet. Skulle den här
gruppen få använda badhus och gym gratis eller till reducerat pris uppstår flera svårigheter.
Det låter sig till exempel inte självklart göras att föra ett register över individer med
intellektuell funktionsnedsättning på respektive inrättning för att hålla reda på vilka som får
utnyttja verksamheten gratis.
Kommuner har också att följa likställighetsprincipen i kommunallagen som innebär att
medlemmar eller grupper av medlemmar i samma situation ska behandlas lika. Det finns flera
grupper som har behov av att hålla sig i form och som kan ha svårt att bekosta besök på
badhus och gym.
Medborgarförslaget har ett vällovligt syfte, men det finns, med anledning av ovanstående, skäl
att hålla fast vid den princip som hittills tillämpats gällande enhetliga priser.
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Yttrande förslag 2
Svårigheter att sköta sin tandhygien med dålig tandhälsa som följd är ett problem för den som
drabbas liksom det kan medföra kostnader för samhället. Att förebygga skador på tänderna är
därför viktigt. Tandvård är regionens ansvar och under vissa förutsättningar ger
Tandvårdslagen, (1985:125) 8a §, rätt till uppsökande tandhälsobedömning och nödvändig
tandvård.
Rätt till sådan hjälp har den som:
•
•

omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
➢ omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
➢ får hemsjukvård eller
➢ är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg.

Uppsökande tandhälsobedömning
Uppsökande tandhälsobedömning är en munhälsobedömning som görs i hemmet. Den görs av
tandhygienist eller tandläkare och ger svar på om tandvård behövs och/eller om tänderna
behöver skötas bättre. Om skötseln behöver förbättras ges råd om på vilket sätt det bör ske. En
sådan undersökning kostar ingenting. Det är biståndshandläggaren som bedömer behovet av
uppsökande tandhälsobedömning.
Nödvändig tandvård
Nödvändig tandvård innebär att kostnaden för tandvård ingår i högkostnadsskyddet. Nödvändig
tandvård beslutas av regionen efter ansökan av t ex distriktsjuksköterska, biståndshandläggare
eller annan som bedömer att det finns behov.
Vissa sjukdomar, t ex cerebral pares eller psykisk sjukdom kan ge rätt till tandvårdsstöd, dvs att
kostnaden för tandvård ingår i högkostnadsskyddet. Det räcker dock inte med diagnosen utan
funktionsnedsättningen som gör det svårt att sköta tänderna måste bedömas. Regionen beslutar
med läkarintyg som underlag.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 27

2021-10-11

Kommunstyrelsen

§ 170 (forts)
Eltandborstar rekommenderas ofta av tandläkare men det är inte typen av tandborste som är
avgörande för tandhälsan, det är att sköta sin munhygien. Tandvård är regionens ansvar och
de har ansvar att erbjuda insatser för att stödja målgruppen till en god tandhälsa. Utifrån den
lagstiftning som finns säkerställs att de grupper som inte själva kan sköta sin tandhälsa får det
stöd som behövs.
Det är många i samhället, tillhörande olika grupper, som av olika anledningar inte förmår
sköta sina tänder varför det inte heller är förenligt med kommunallagens
likabehandlingsprincip att erbjuda gratis eltandborstar till endast en grupp kommuninvånare.
En kommun ska inte heller ta över en annan huvudmans ansvar.
Bedömningen är därför att medborgarförslaget om gratis eltandborstar till personer med
intellektuell funktions nedsättning ska avslås.
Bildningsstyrelsens andra yttrande
Bildningsstyrelsen föreslår i beslut den 8 september 2021 att medborgarförslag nummer ett
ska tillstyrkas för de personer som är inskrivna i kommunal daglig verksamhet. De ska alltså
erhålla samma friskvårdsförmåner som kommunens anställda personal. Bildningsstyrelsen
föreslår att förslag nummer två ska avstyrkas.
Omsorgsstyrelsens andra yttrande
Omsorgsstyrelsen behandlade ärendet den 17 augusti 2021 och föreslog då att
medborgarförslaget ska avstyrkas avseende både förslag ett och två.
Beredning
- Medborgarförslag om att främja hälsan hos målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta
inom Lärvux, Avesta, inlämnat 24 september 2020.
- Omsorgsstyrelsen den 16 februari 2021, § 17.
- Bildningsstyrelsen den 3 februari 2021, § 2
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 mars 2021, § 36.
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 99.
- Omsorgsstyrelsen 17 augusti 2021, § 84.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 133.
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Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Mikael Westberg (S), med instämmande av Johan
Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C), bifall till arbetsutskottets förslag.
Pia Aronsson (V), med instämmande av Per-Ola Ahlström (SD), yrkar att ytterligare en
beslutssats ska tillfogas med följande innehåll: Uppdrag lämnas till omsorgsstyrelsen och
bildningsstyrelsen att i samråd utreda hur gruppen med daglig sysselsättning skulle kunna få
motsvarande förmån som personer som är inskrivna i kommunal daglig verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslag nummer ett tillstyrks avseende personer som är inskrivna i kommunal
daglig verksamhet. De erhåller samma friskvårdsförmåner som kommunens anställda.
- Uppdrag lämnas till omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen att i samråd utreda hur
gruppen med daglig sysselsättning skulle kunna få motsvarande förmån som personer som
är inskrivna i kommunal daglig verksamhet.
- Medborgarförslag nummer två avstyrks.

___
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Tom Björnebarks medborgarförslag om
införande av övergångsställe samt vägbula på
Corneliusgatan i anslutning till Karlbergs lekpark

Dnr KK 2021-000063 912
Medborgarförslaget
Tom Björnebark har lämnat in följande medborgarförslag:
Närmsta övergångsställe för att få tillgång till Karlbergs lekpark ligger idag i anslutning till
busstationen ca 50 meter längre bort. Detta område belastas idag av tung busstrafik och
övergångsstället är dessutom dåligt underhållet.
För att trygga och värna våra barns liv och trygghet bör Avesta kommun införa
övergångsställe på Corneliusgatan i anslutning till Karlbergs lekpark. Kommunen bör också,
för att komma tillrätta med hastighetsproblemet utanför skola och lekpark, se över
möjligheten till vägbula för att reducera denna.
Vi är många föräldrar som ser en tragisk olycka stå för dörren om inte kommunen avser
komma tillrätta med dessa problem.
Medborgarförslaget har skickats till tekniska utskottet, bildningsstyrelsen och ungdomsrådet
för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet tycker att det är en mycket god idé med både övergångsställe och vägbula. Med
ordentlig varningsskylt redan i kurvan innan det blivande övergångsstället.
Tekniska utskottets yttrande
Karlbersparken är en stor och välskött grönyta inom Avesta tätort som även innehåller en
lekplats vilken anses vara kommunens huvudlekplats. Den besöks frekvent av barn, ungdomar
och vuxna, vilket även ställer krav på att oskyddade trafikanter ska känna en trygghet i trafiken
när de går och cyklar till och från Karlbergsparken.
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Teknisk service instämmer med förslagsställaren om att en stor del av fordonen överskrider
rådande hastighetsbegränsning på Corneliusgatan. Vid en hastighetsmätning som gjordes
under vecka 28 så mättes medelhastigheten till 35 km/h. Ser man då till 85 percentilen, alltså
den hastighet som 85 procent av bilarna har eller kör under, så ligger den på 41 km/h. Detta
visar att endast 15 % av fordonen håller rådande hastighet.
Idag är Corneliusgatan reglerad till 30 km/h. När man reglerar en gata till denna hastighet så
bör det alltid kombineras med någon typ av fartdämpande åtgärder för att säkerhetsställa att
hastigheterna efterlevs. Några sådana finns ej längs Corneliusgatan idag och med en
överdimensionerad vägbredd så inbjuder gatan till högre hastigheter än vad som är reglerat.
Samtidigt används Corneliusgatan av barn och ungdomar som passerar till och från
Markusskolan under läsåren. En säker väg till och från skolan för barn och ungdomar är något
som Avesta kommun prioriterar. Därför avser Teknisk service att placera digitala
hastighetsskyltar längs Corneliusgatan mellan busstationen och infarten till parkeringen
Köpmangatan i ett försök att dämpa hastigheterna.
År 2000 infördes lagen om väjningsplikt, den s.k. zebralagen, som innebär väjningsplikt mot
gående vid obevakade övergångsställen. Ambitionen med zebralagen var att förbättra
framkomligheten för gående och minska antalet olyckor. Trots lagen om att bilar ska väja för
gående så har antalet fotgängare som skadats i olyckor ökat vilket beror på att övergångsställen
invaggar oskyddade trafikanter i en falsk säkerhet och att dessa blir mindre uppmärksamma
vid passage.
För att kunna avgöra om det är lämpligt att anlägga ett övergångsställe måste det göras en
avvägning mellan framkomlighet och trafiksäkerhet. I dagens läge är det fordonen som har
hög framkomlighet i vid korsningen Corneliusgatan/Köpmangatan sett till utformning av
trafikrummet. Platsen där förslagsställaren önskar ett övergångsställe ligger nära en kurva
vilket försvårar siktmöjligheterna både för oskyddade trafikanter och bilister, vilket ökar
otryggheten för de oskyddade trafikanterna vid passage. Som utformningen av platsen är just
nu, så ser inte Teknisk service denna plats som lämpad ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.
När det gäller övergångsställena vid Avesta Busstation så ligger dessa i planeringen för att
målas om.
Teknisk service vill se över hela Corneliusgatan från korsningen Corneliusgatan/Bryggargatan
till cirkulationen Corneliusgatan/Myrgatan för att främja de oskyddade trafikanternas säkerhet
och plats i gaturummet. Teknisk service kostnadsberäknar och planlägger Corneliusgatan i
investeringsbudgeten för perioden 2022–2024.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att medborgarförslaget ska avstyrkas.
Bildningsstyrelsens yttrande
Bildningsförvaltningen har inga invändningar mot att det byggs en vägbula på angivet ställe.
På Markusskolan finns det drygt 300 lågstadieelever, så alla insatser som begränsar hastigheten
runt skolan ses som positiva.
Utifrån detta föreslår bildningsstyrelsen att medborgarförslaget ska tillstyrkas.
Beredning
- Tom Björnebarks medborgarförslag om införande av övergångsställe samt vägbula på
Corneliusgatan i anslutning till Karlbergs lekpark 16 mars 2021.
- Kommunfullmäktige den 29 mars 2021, § 41.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott27 april 2021, § 59.
- Ungdomsrådets yttrande 28 juli 2021.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 30 augusti 2021, § 31.
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 100.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 134.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget är besvarat.
- Teknisk service uppdras att se över hela Corneliusgatan från korsningen
Corneliusgatan/Bryggargatan till cirkulationen Cornelisgatan/Myrgatan för att främja de
oskyddade trafikanternas säkerhet och plats i gaturummet. Teknisk service
kostnadsberäknar och planlägger Corneliusgatan i investeringsbudgeten för perioden 2022–
2024.

___
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Maria Anderssons medborgarförslag om
utökning av gymparken/maskinparken vid
badhuset

Dnr KK 2021-000086 912
Medborgarförslaget
Maria Andersson har lämnat ett medborgarförslag där hon skriver:
” Härmed lämnar jag ett medborgarförslag att utöka gymparken/maskinparken vid badhuset.
Syftet är att få människor att ta hand om sin hälsa, välbefinnandet och må bra. Träning
utomhus.
Jag bifogar bild på exempel
Jag hoppas ni vill köpa in fler maskiner då jag personligen älskar detta utegym.
Sen tror jag att det skulle intressera andra människor från närliggande kommuner också att
träna här i Avesta kommun”.
Medborgarförslaget har skickats till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
På senare år har intresset för att träna utomhus vuxit, speciellt nu under pandemitiden. I
Avesta kommun finns idag fem stycken kommunala utomhusgym som är placerade i
anslutning till motions- och promenadslingor, vid Sportparken, Holmen, Älvpromenaden,
Stationsparken i Krylbo samt Fors IP.
Enligt det Idrottspolitiska programmet ska parker och friluftsområden utvecklas för att skapa
aktiviteter för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Utegym används av många men inte
av alla grupper medborgare. Våra utegym ska kunna användas av så stor andel medborgare
som möjligt och därmed är det angeläget att det sprids över hela kommunen samt att det finns
möjlighet till olika slags träning med olika redskap, så att alla kan hitta sin favorit.
Förvaltningen ser positivt på förslaget då det ligger helt i linje med flera målområden i det
Idrottspolitiska programmet.
I dagsläget finns inte ekonomiska förutsättningar för en utbyggnad av gymparken men
förvaltningen tar med sig förslaget för vidare utredning i den övergripande
investeringsplaneringen.
Utifrån detta föreslås att medborgarförslaget ska avstyrkas.
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Beredning
- Maria Anderssons medborgarförslag om utökning av gymparken/maskinparken vid
badhuset 25 mars 2021.
- Kommunfullmäktige den 29 mars 2021, § 48.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2021, § 102.
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 102.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 135.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.

___
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Per-Ola Ahlströms (SD) motion om att minimera
spridningen av sjukdomar i kommunfullmäktiges
fysiska möten

Dnr. KK 2021-000172 913
Motionen
Per-Ola Ahlström (SD) har lämnat en motion där han skriver följande:
Alla har ett personligt ansvar i att motverka till spridandet av sjukdomar och i de generella
direktiven i kommunens styrdokument så står det att man om så möjligt är skall minimera
fysiska möten med andra än dem som man mer aktivt umgås med, dock i dokumentet
gällande resor och möten i arbetet.
Men även dokumenten gällande kommunfullmäktige borde anamma detta.
Av förekommen anledning så ser vi i Sverigedemokraterna att även kommunfullmäktige bör
dra sitt strå till stacken och därför omplacera ledamöter i kommunfullmäktig så att man sitter,
som i de flesta andra kommuner, partivis. Att göra så skulle minimera kontakten och därmed
risken, om än osäkert hur mycket i dagsläget, att eventuellt sprida sjukdomar till en
bordsgranne.
Så med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
•
Att ge kommunfullmäktiges presidium i uppgift att utreda hur vi effektivt kan
lösa detta med placering i kommunfullmäktige.
•
Att därefter inför kommunfullmäktige lägga ett beslut till församlingen att anta
detta för allas vår hälsas skull.
•
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2021-09-27.
Motionen har skickats till kommunfullmäktiges presidium för yttrande.
Presidiets yttrande
Avesta kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det gäller såväl
för anställda som för förtroendevalda. Sedan pandemin bröt ut våren 2020 har flera åtgärder
genomförts när det gäller politiska möten.
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För fullmäktiges del reducerades antalet förtroendevalda på mötena från 41 till först 21 och
senare 29 ledamöter. Detta gällde fram till oktober 2020. Från november 2021 till juni 2021
har samtliga fullmäktigemöten genomförts digitalt.
Från den 29 september tas flera restriktioner på grund av Covid-19 bort Exempelvis tas
begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning. Folkhälsomyndighetens samlade bedömning grundar sig framförallt i den stigande
vaccinationstäckningen. Fullmäktige är ingen offentlig sammankomst men kommunen har valt
att följa dessa rekommendationer ändå. Råden gällande att stanna hemma vid förkylning och
att hålla avstånd gäller fortfarande.
Från september 2021 återgår fullmäktige till fysiska möten med alla ledamöter. Dock byts
lokal från Fors Folkets Hus till Jubileumssalen, Sjöviks folkhögskola. Detta för att öka
möjligheten att hålla avstånd. Fullmäktiges presidium menar att det är fullt möjligt att följa
rekommendationerna om avstånd i Jubileumssalen.
Fullmäktiges presidium menar vidare att det finns fördelar med att placera ledamöterna i den
ordning de blivit invalda. Många kommuner gör på så sätt. Genom att placera ledamöterna på
ett sätt som gör det möjligt att hålla avstånd så ser presidiet inga risker med det. Det kan
dessutom vara en fördel med en blandad församling, ur ett demokratiperspektiv.
Presidiet föreslår att motionen ska avstyrkas.
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) motion om att minimera spridningen av sjukdomar i
kommunfullmäktiges fysiska möten 10 juni 2021.
- Kommunfullmäktige 10 juni 2021, § 103.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 augusti 2021, § 102.
- Yttrande från fullmäktiges presidium 13 september 2021.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 136.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Per-Ola Ahlström (SD) bifall till motionen. Lars
Isacsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets avslagsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Lars Isacssons förslag vunnit.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.
Per-Ola Ahlström (SD) och Hans-Erik Bergvall (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Per-Ola Ahlströms förslag.
___
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Johan Thomassons (M) och moderata
fullmäktigegruppens motion om busskort

Dnr KK 2021-000126 913
Motionen
Johan Thomasson (M) och den moderata fullmäktige gruppen har lämnat in en motion där de
skriver:
” För oss moderater är och kommer valfrihet inom den kommunala servicen alltid att vara
viktig. Det fria skolvalet som vi inom kommunen har haft under en ganska lång tid tillbaka är
något som vi verkligen värnar om. Med anledning av att Avesta Kommun inte vill betala den
faktiska kostnaden för den avgiftsfria kollektivtrafiken till Region Dalarna upphörde den
tidigare i våras. En problematik som då uppstår är att elever som har valt en annan skola än
den av kommunen tilldelad skola kommer att få köpa ett busskort.
Detta tycker vi blir olyckligt då det kan komma att begränsa föräldrar och elevers val av skola.
Vi moderater yrkar:
att samtliga elever i grundskolan inom Avesta kommun ska erbjudas busskort som berättigar
till skolskjuts till och från valfri skola i den mån det går en buss som passar.”
Motionen har skickats till ungdomsrådet och bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Kommunens skyldigheter och rättigheter avseende skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap 32§
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem […]
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En kommun har inte möjlighet att hitta på skäl till skolskjuts som inte anges i lagen, i det här
fallet
• färdvägens längd
• trafikförhållanden
• elevens funktionsnedsättning eller
• någon annan särskild omständighet
Val till annan skola än placeringsskola är inte att betrakta som ”annan särskild omständighet”,
vilket är extra tydligt eftersom det är särskilt omnämnt i andra stycket i 32§.
Av övriga punkter är ”Färdvägens längd” den som skulle kunna användas. Kommunen avgör
själv vilka avstånd som ska anses vara grund för skolskjuts. Genom att sätta den gränsen till 0
m, skulle alla bli berättigade till skolskjuts. Kommunen kan emellertid inte ge den rätten bara
till vissa utvalda elever, till exempel dem som valt en annan skola än placeringsskolan eller de
som bor i närheten av en existerande busslinje, utan skulle behöva göra samtliga elever
berättigade till skolskjuts.
Idag är ungefär 600 av 2500 elever i grundskolan berättigade till skolskjuts och erhåller
skolkort eller taxi. Ett skolkort kostar 350 kr/månad och betalas 9 månader/år. Kostnaden
per elev uppgår alltså till 3 150kr/år. Om samtliga elever som erbjuds skolkort tar emot detta
skulle det innebära 1 900 fler busskort vilket genererar en kostnad för kommunen på ganska
precis 6 miljoner kronor.
Grundskolan har inte möjlighet att inom ram ta en extra kostnad på 6 000 000 kr utan att det
skulle få orimliga konsekvenser i form av kraftiga personalneddragningar. Ingen annan
finansiering föreslås i motionen.
Med hänsyn till att förslaget skulle generera orimliga kostnader föreslår bildningsstyrelsen att
motionen avslås.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet tycker att förslaget är bra. Alla elever borde kunna gå i den skolan de väljer,
utan att familjeekonomin ska avgöra om det är möjligt eller inte, varför denna motion är bra.
Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att busskortet inte begränsas till 2 resor/dag.
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Beredning
- Johan Thomassons (M) och moderata fullmäktigegruppens motion om busskort 23 april
2021.
- Kommunfullmäktige den 26 april 2021, § 66.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 maj 2021, § 76.
- Ungdomsrådets yttrande 28 juli 2021.
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 97.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 137.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Johan Thomasson (M) att motionen ska tillstyrkas.
Lars Isacsson (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att Isacssons avslagsyrkande vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.
Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M) och Roy Uppgård (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Thomassons förslag.

___
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Moderata fullmäktigegruppens motion om By
skolas framtid

Dnr KK 2021-000088 913
Motionen
Moderata fullmäktigegruppen har lämnat följande motion:
Under de senaste åren har det rått stor osäkerhet kring By skolas framtid. Elever och personal
behöver tydliga besked från Avesta kommun för att kunna skapa kontinuitet i sin verksamhet.
Det bästa alternativet är att skolan fortsatt bedrivs i sin nuvarande form och det behövs därför
en långsiktig och hållbar plan för att säkerställa att det är möjligt.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna i Avesta att By Skola speciellt inriktar sig
på engelska och moderna språk och blir en ”språkskola”. Det skulle förhoppningsvis leda till
att skolan blir mer attraktiv som elever även utanför upptagningsområdet väljer att söka sig
till. En inriktning mot språk som ökar attraktiviteten och leder till ett större elevantal kommer
kunna trygga skolans framtid.
Moderaterna i Avesta yrkar på
- att By F-6 skola ska bli en språkinriktad skola med betoning på engelska och moderna
språk”
Motionen har skickats till bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Det framgår inte i motionen i vilka former motionärerna tänker sig att språkinriktningen ska
genomföras i By skola. Det finns två olika huvudmodeller som kan avses vilka beskrivs nedan.
Två typer av språkinriktning
Skollagen anger två olika sätt att arbeta med en särskild inriktning mot att ha ett särskilt fokus
på engelska eller moderna språk. Det ena är att man lägger extra mycket undervisningstid på
till exempel engelska och därigenom skapar en så kallad profilskola. Det andra är att delar av
undervisningen hålls på engelska eller något annat språk utöver svenska.
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Profilskola – förutsättningar
Hur mycket tid varje ämne ska ha regleras i skollagen 10 kap 4–5§§
Ämnen
4 § Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
- bild,
- engelska,
- hem- och konsumentkunskap,
- idrott och hälsa,
- matematik,
- musik,
- naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
- samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och
samhällskunskap,
- slöjd,
- svenska eller svenska som andraspråk, och
- teknik.
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning,
modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och, om skolan så väljer, skolans val. Undervisningen i
elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera
ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan
för undervisningen. Lag (2017:620).
Undervisningstid
5 § Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara minst 6 890
timmar. […]
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Hur tiden fördelas mellan ämnen och stadier framgår av Skolförordningens bilaga 1
Nuvarande timplan (h)
Låg
Mella
Hög
n
50
80
100

Total
t
230

(min/vecka/årskurs)
Låg
Mella
Hö
n
g
25
50
60

0

36

82

118

0

20

50

140

180

280

600

80

100

160

70

80

80

230

40

45

45

50

140

140

330

80

80

Svenska

680

520

290

1490

80
(åk3
)
390

300

160

Engelska

60

220

200

480

35

130

120

Matematik

420

410

400

1230

240

240

225

So

200

333

352

885

110

190

200

No/Teknik

190

258

352

800

110

145

200

Språkval

0

48

272

320

0

150

Elevens val

100

77

0

177

50

80
(åk6)
45

196
0

2382

254
8

6890

Ämne
Bild
Hemkunskap
*
Idrott och
hälsa
Musik
Slöjd

0

Undervisningstiden anges i totalt antal undervisningstimmar (60 min) som ska genomföras
under respektive stadium. Elevens val går att flytta mellan stadierna medan övriga tider är låsta
till stadium enligt tabellen ovan. 40 minuter/vecka under ett stadium (3 år) motsvarar ungefär
70h.
Av dessa timmar kan också 600h omfördelas till Skolans val. Högst 20% får tas av andra
ämnen till Skolans val men inte från matematik, svenska eller engelska.
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Det går enligt ovan att använda sig av Elevens val och /eller Skolans val för att samla mer tid
till engelska eller moderna språk för att på så sätt skapa en profilskola. Elevens val är ju som
namnet antyder ett val och här bör det finnas annat än mer engelska eller moderna språk att
välja på.
Med hjälp av skolans val kan man använda högst 20% av tid i andra ämnen utom Ma, En och
Sv till profilämnen. Ämnen med mycket lite undervisningstid vore olämpliga att minska tiden
på liksom idrott och hälsa som allmänt uppfattas som viktigt eftersom det är det huvudsakliga
ämnet som medför rörelseaktiviteter under skoldagen. Återstår att fördela om tid från NO
och So vilket maximalt ger 45 min/vecka i lågstadiet. På mellanstadiet kan man kanske också
använda en del tid från slöjden. Då kan man tillsammans med NO och SO komma i
åtnjutande av maximalt 80 minuter i veckan för mer tid till engelska och/eller moderna språk.
Det är alltså möjligt att omfördela tid så att engelska/moderna språk får 40 min/vecka extra
plus 50 min/vecka för de elever som så väljer som elevens val. I mellanstadiet kan det bli 2 x
40 min/vecka plus ytterligare 45 min/vecka för dem som väljer att använda elevens val.
Profilskola – pedagogisk målsättning
En skola som lägger kraft och tid från andra ämnen på en särskild profil behöver ha en
pedagogisk målsättning med detta. I det här fallet kan man tänka sig att man lägger mer tid på
engelska och/eller moderna språk för att rusta eleverna bättre än annars inför senare studier
på engelska och ett liv utanför och efter skolan som innebär kontakter och kommunikation på
andra språk. För att genomföra en profil med den målsättningen bör det finnas rimliga skäl att
tro att insatserna ska leda till målet. Större delen av forskning kring profilskolor avser skolor
som använder engelska som undervisningsspråk och mestadels för äldre elever. Det är därmed
svårt att säkert säga vilka pedagogiska effekter som kan förväntas dels på de ämnen som får
mer tid, dels på de som får mindre tid.
Sannolikt begränsas de långsiktiga effekterna starkt om det inte planeras för att det extra fokus
som läggs på engelska/moderna språk får en fortsättning även efter åk6. Det gäller i synnerhet
om det undervisas i moderna språk i betydligt större omfattning än på andra skolor eftersom
eleverna endast haft 80 min/vecka i åk6 när de börjar högstadiet och är att betrakta nybörjare.
Profilskola – effekter
En svårighet kopplat till att ha profilskolor på små skolenheter med relativt stora avstånd till
andra skolor är förstås att man inte kan utgå från att alla elever i det egna upptagningsområdet
vill gå på en skola med en speciell profil. Dessa behöver då göra ett aktivt skolval till andra
skolor. Det innebär dels att några kan känna sig tvingade till en skolgång de inte skulle välja
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själva, dels att kommunen behöver överväga om kostnaden för deras skolskjuts till andra
skolor ska tas av kommunen.
För att få så god pedagogisk effekt som möjligt vore det sannolikt både önskvärt och
nödvändigt att hitta en fortsättning av skolgången efter åk6 som tar vid. Risken är annars stor
att mottagande högstadieskola inte i tillräcklig grad kan ta vara på de, relativt sett, förväntat
höga kunskaper i engelska/moderna språk när eleverna blandas med elever från andra skolor
som inte har haft extra undervisning i engelska/moderna språk. Möjligen behöver det också
tas hänsyn till att man inte har kommit lika långt i de ämnen som lämnat ifrån sig tid. Det gör
att en av högstadieskolorna också skulle behöva erbjuda en profil i samma ordning som By
skola.
Det naturliga kan tyckas vara Johan-Olovskolan, men att 1 av två klasser i varje årskurs ska
vara en profilklass där få av eleverna som inte gått i By skola kan förväntas vara på samma
nivå som eleverna från By, i synnerhet om profilen omfattar moderna språk, skulle
förmodligen innebära antingen att en extra klass per årskurs behöver erbjudas eller att elever
från Fors behöver placeras i Domarhagen eller Åvestadalskolan vilket de flesta år skulle
innebära en extra klass per årskurs. Ett alternativ skulle vara att erbjuda profilen på en av de
större högstadieskolorna där fler elever kan förväntas ha möjlighet att ansluta till en
profilklass, men då försvinner en betydande del av underlaget för högstadiet i Horndal.
Profilskola – attraktivitet
Huruvida 1 eller 2 extra lektioner i engelska/moderna språk kommer att locka till sig elever på
ett signifikant sätt från andra kommundelar är öppet för spekulation. Förvaltningen har inte i
sommarlovs- och semestertiden genomfört någon marknadsundersökning. Det kan emellertid
inte betraktas som självklart att en profilskola enligt ovan skulle motivera en stor mängd
familjer att välja en skola som innebär lång skolväg och att inte gå i samma skola som sina
kamrater i grannskapet. Om styrelsen väljer att gå vidare med förslaget förordar förvaltningen
att en grundlig undersökning om intresse för språkskola i By genomförs.
Profilskola - kostnader
Kostnaden för en profilskola enligt ovan är marginella sett till enbart By skola. Om det får
effekter som gör fler klasser nödvändiga enligt tidigare resonemang, blir kostnaderna cirka 1
miljon kronor för varje sådan extra klass.
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Undervisning på engelska
Den andra modellen att skapa en språkskola, är att ha del av undervisningen på engelska. Det
är ett betydligt större ingrepp i den pedagogiska idén och får därför sannolikt större effekter,
både positiva och negativa.
Undervisning på engelska - förutsättningar
Förutsättningarna för att hålla undervisning på engelska regleras i skolförordningen.
Skolförordningen 9 kap
Engelskspråkig undervisning
18 § Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en huvudman får anordna delar
av undervisningen på engelska för andra elever än sådana som avses i 14 §, om
1. undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får tillräckliga
kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen,
2. de lärare som undervisar på engelska uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 § eller 17 §
första stycket 1 skollagen (2010:800), och
3. utbildningen håller god kvalitet.
Beslutet ska avse en viss skolenhet. Beslutet får återkallas om villkoren enligt första
stycket inte längre är uppfyllda. Enligt 6 § språklagen (2009:600) har det allmänna ett
särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.
19 § Under den sammanlagda tid som en elev får engelskspråkig undervisning enligt 18 §
får högst hälften av undervisningen ges på engelska.
Skollagen 2 kap
13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisningen.
17 § Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva
1. annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning om de har
a) en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen, och
b) kompetens att undervisa på det främmande språket, och
2. undervisning i fristående skolor och fristående fritidshem med särskild pedagogisk
inriktning.
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Undervisning delvis på engelska ska samtidigt som del av undervisningen sker på engelska ge
tillräckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapsmålen.
Skolinspektionen kräver därför att huvudmannen i sin ansökan redovisar dels en plan för det stöd
och de hjälpmedel som ska erbjudas eleverna för att fullt ut tillgodogöra sig undervisningen, dels
hur man allmänt tänker sig att eleverna ska få tillräckliga kunskaper i svenska.
Undervisande lärare ska också ha tillräckliga kunskaper i engelska för att hålla en god
undervisning och samtidigt ha goda kunskaper om läroplan och kursmål och förstås formell
kompetens (legitimation) att undervisa i aktuella årskurser och ämnen.
Skolinspektionen kräver därför att huvudmannen i sin ansökan redovisar en plan för fortbildning
av lärare.
Högst 50% av undervisningstiden får ske på engelska. Skolinspektionen kräver att man redan i
ansökan redovisar i vilka ämnen delar av undervisningen ska ske på engelska, samt i vilken
utsträckning.
Det är ovanligt att undervisningen i låga åldrar ges på engelska för elever som inte har engelska
som modersmål. Internationella Engelska Skolan börjar till exempel i allmänhet i åk4. Det är
svårt att hitta exempel på skolor som börjar tidigare.
Undervisning på engelska – pedagogisk målsättning
Även här antas de pedagogiska målen vara att eleverna blir bättre förberedda inför vidare studier
som ofta ges på engelska och ett liv utanför skolan som mer än förr består av kontakter och
kommunikation på engelska. Här finns ganska mycket forskning gjord och den är inte i alla delar
uppmuntrande. Det finns få exempel på att engelska utvecklas bättre för att det används som
undervisningsspråk, däremot finns det mycket som talar för att lärandet i ämnen som undervisas i
på engelska drabbas och får sämre resultat. Se till exempel Eva Olssons avhandling ”On the
impact of extramural English and CLL on productive vacabulary” från 2016.
Liksom i profilskolevarianten får man anta att de positiva effekter som eventuellt ändå uppstår,
långsiktigt är beroende av att undervisning på engelska inte upphör efter åk6.
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Undervisning på engelska - effekter
I det här fallet riskerar de ämnen som har undervisning på engelska att lärande i ämnet går
förlorat dels på grund av att lärare inte kan förväntas ha samma rika engelska som svenska och att
elever i viss utsträckning får ytterligare en svårighet i sitt lärande om inte engelskan är tillräckligt
bra.
Med en så pass ingripande modell blir det än viktigare att kunna erbjuda en normalvariant för
eleverna i skolans upptagningsområde och det blir än viktigare att modellen har en fortsättning på
högstadiet med samma bekymmer som redovisades ovan för profilskolan.
Det är inte troligt att samtliga lärare i By skola känner sig trygga i att undervisa på engelska vilket
gör att det sannolikt i ett inledningsskede blir omflyttningar i lärarkåren mellan grundskolorna.
Undervisning på engelska - attraktivitet
Det här är undervisning med en större särart än profilskolan. Det göra att det kan antas att
modellen attraherar somliga mer kraftfullt men också att fler i By upptagningsområde inte tycker
att det är relevant för de egna barnen. Inte heller kring den här modellen har det gjorts några
undersökningar så det får stanna vid antaganden
Undervisning på engelska - kostnader
Här, liksom för profilskolor, ligger de extra kostnaderna i om det behöver bildas fler klasser än
annars. För varje sådan extra klass blir kostnaden ungefär 1 miljon kronor. Extra klasser kommer
att behövas om inte precis lagom många önskar profilklass eller undervisning på engelska.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis är förvaltningens uppfattning att…
• Det pedagogiska värdet är begränsat om något
• En förändring på låg- och mellanstadiet bör vara en del i en modell som sträcker sig
åtminstone till åk9
• Undervisning på engelska lockar sannolikt fler till skolan än utökad undervisning i
engelska/moderna språk, men får större konsekvenser och påverkar sannolikt fler
negativt
• Det vore olyckligt att ha en ganska speciell studiemodell på en skola där det inte finns
andra alternativ i närheten
• Om inte modellen ska isoleras till By skola uppstår sannolikt extra kostnader på någon
eller några miljoner
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•

Det kan bli svårt att hitta personal som vill undervisa som klasslärare på låg- och
mellanstadium med kvalifikationer både i engelska och de ämnen som ska undervisas på
engelska.

•
Eftersom de negativa effekterna avseende undervisningseffekt och kostnader bedöms större
an de förväntade positiva effekterna, föreslår Bildningsstyrelsen att motionen avslås.
Beredning
- Moderata fullmäktigegruppens motion om By skolas framtid 25 mars 2021.
- Kommunfullmäktige den 29 mars 2021, § 46.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april 2021, § 55.
- Bildningsstyrelsen 8 september 2021, § 98.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 138.
Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Johan Thomasson (M), med instämmande av Roy
Uppgård (KD) att motionen ska tillstyrkas. Lars Isacsson (S) yrkar att motionen ska avstyrkas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Isacssons avslagsyrkande vunnit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks.

___
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Delårsbokslut augusti 2021

Dnr. KK 2021-000207 042
Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut per 2021-08-31, inklusive årsprognos, för Avesta
kommun, dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten
och Avfall AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.
Delårsbokslutet innefattar förvaltningsberättelse med följande delar:
- Den kommunala koncernen
- Översikt över verksamhetens utveckling
- Händelser av väsentlig betydelse
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
- God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse
- Finansiell analys
- Balanskravsresultat
- Väsentliga personalförhållanden
- Ekonomisk redovisning
- Drift- och investeringsredovisning
- Bolag och förbund
Delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2021 med en helårsprognos för 2021 för
kommunen och den kommunala koncernen. Upprättandet av delårsrapporten har följt god
redovisningssed. Rapporten omfattar de kommunala bolagen och förbund som kommunen har
ett väsentligt bestämmande inflytande över. Med väsentligt inflytande avses en ägarandel över 20
procent.
God hushållning skapas genom att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund. Den goda hushållningen är en
förutsättning för att även i framtiden kunna ge medborgarna i kommunen en verksamhet av god
kvalitet. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god hushållning att det ekonomiska resultatet måste
vara större än vad som enbart krävs enligt lagen. Resultatet bör vara på en nivå som klarar
kommande investeringar, återbetala lån och pensionsåtagande.
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Varje generation ska bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att
säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och
följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på
en god måluppfyllelse i årsbokslutet.
Resultatet uppgår till 82 miljoner kronor och prognosen för året är 79 miljoner kronor, vilket är
67 miljoner kronor bättre än budgeterat årsresultat.
Samtliga styrelser och nämnder redovisar en positiv budgetavvikelse. För bildningsstyrelsen
uppgår till 0 miljoner kronor, omsorgsstyrelsen 11,0 miljoner kronor, kommunstyrelsen redovisar
19,8 miljoner kronor och V-Dala miljö och bygg 0,5 miljoner kronor i överskott. Prognoserna för
året visar ett positivt resultat för verksamheterna med 27 miljoner kronor.
Investeringarna för kommunen beräknas uppgå till 75 miljoner kronor för år 2021.
Eget kapital, exklusive upplåning till bolagen uppgår till 173 miljoner kronor med total
pensionsförpliktelse medräknad.
Soliditeten uppgår till 14 procent exklusive bolagens upplåning och inklusive
pensionsansvarsförbindelsen.
Långfristiga lån uppgår totalt till 1 390 miljoner kronor fördelat på bolagen med 1 356
miljoner kronor och med 34 miljoner kronor på kommunen. Samtliga koncernens lån
förmedlas via kommunens internbankshantering.
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20
procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB,
Avesta Vatten och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 109 (76) vilket är en
förbättring från samma period föregående år med 32 miljoner kronor.
Resultatet för Avesta kommun uppgår till 82,5 miljoner kronor, för Gamla Byn AB till 20,3
miljoner kronor, för Avesta Industristad AB till 3,6 miljoner kronor, för Avesta Vatten och Avfall
AB till 2,3 miljoner kronor och för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund till 0,9 miljoner
kronor, vilket totalt innebär ett koncernmässigt resultat med 109 miljoner kronor.
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Beredning
- Delårsbokslut inklusive tjänsteskrivelse 24 september 2021.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 139.
Vid kommunstyrelsens möte föredrar ekonomichefen ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2021-08-31 inklusive årsprognos för Avesta kommun godkänns.

___
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Verkställighetsbevakning 2019 samt redovisning
av restuppdrag 2018 och tidigare för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med
utskott

Dnr. KK 2021-000217 101
Kommunkansliet redovisar verkställighetsbevakning för perioden 2019 i sin helhet och en
sammanställning av de uppdrag som inte verkställts enligt beslut som fattats 2019 i
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Redovisas även läget för de uppdrag som getts
tidigare, till och med 2018, i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.
Följande beslut ingår inte i verkställighetsbevakningen:
- Tidplaner och kungörelser
- Reglemente, samverkansavtal, delegationsordningar, arbetsordningar, verksamhetsplaner,
förbundsordningar, policys, stadgar, riktlinjer, program och taxor,
- Attesträtt, teckningsrätt och delegationsordningar
- Yttrande över regionala och centrala ärenden
- Mål och budget, ekonomisk uppföljning och limitnivåer.
- Remittering av motioner och medborgarförslag
- Redovisning av obesvarade motioner och verkställighetsbevakning (hanteras två gånger
per år i egen uppföljning)
- Besvarade och avstyrkta motioner och medborgarförslag
- Valärenden, nomineringar, arvoden och partistöd.
- Redovisning av delegationsbeslut
- Antagande av detaljplaner
- Försäljningar och köp av fastigheter
- Övriga ärenden som inte kräver speciell handläggning
Kommunkansliet har lagt förslag till beslut.
Beredning
- Kommunkansliets tjänsteskrivelse 15 september 2021.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 140.
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§ 177 (forts)
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verkställda beslut för kommunstyrelsen
och dess utskott.
- Följande ärenden som ej är verkställda ska verkställas:
• Ks 2014-11-10, Järnvägsbron i Krylbo.
• Ks 2017-11-13, Klimatneutralt i tanken i Avesta kommun.
• Ks 2018-09-10, Flytt av Jularbomuseet till Grytnäs gammelgård.
• Ks 2019-05-13, Förslag till ny placering av fontän.
• Ks 2019-06-03, Svar på kommunrevisionens granskning av den samordnade
lokalförsörjningen inom kommunkoncernen.
• Ks 2019-12-02, Projektgrupp för Hållbara transporter-gruppen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av verkställda beslut för
kommunfullmäktige.
- Följande ärenden som ej är verkställda ska verkställas:
• Kf 2014-04-28, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
• Kf 2019-03-25, Heidi Sjungargårds (MP) motion om retur och återbruk.
• Kf 2019-03-25, Heidi Sjungargårds (MP) motion om biokol.
• Kf 2019-06-17, Per Johanssons medborgarförslag om båtbryggor vid Holmen och
vid Askön.
• Kf 2019-09-30, Elver i förskoleklass A på Bergsnässkolan och deras
medborgarförslag om lekredskap, att saker ska vara billigare samt pengar till duktiga
elever.
• Kf 2019-12-16, Tom Hansens (M) och Johan Thomassons (M) motion om
trafiksituationen på Bergslagsvägen.
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§ 178

Reglemente för valnämnden

Dnr. KK 2021-000202 003
Avesta kommuns valnämnd har inget reglemente. Det är inte heller något krav på att ett
sådant ska finnas men det kan vara på sin plats att förtydliga valnämndens uppdrag i ett
sådant.
Därför har kommunkansliet tagit fram följande förslag till reglemente för valnämnden:

Reglemente för Avesta kommuns Valnämnd
Utöver det som föreskrivs i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder i
Avesta kommun samt kommunallagen och vallagen gäller följande för valnämnden:
§1
Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor och ansvarar för att allmänna val till
riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar
genomförs.
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av bestämmelserna i vallagen, kommunallagen,
folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt övrig till verksamheten
hörande lagstiftning.
Valnämnden har ansvar för information till allmänheten. Det åligger nämnden också att
samarbeta med myndigheter, organisationer samt föreningar inom sitt ansvarsområde.
Valnämnden ska hålla sig informerad om förhållandena och följa utvecklingen inom sitt
ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan
genomföras på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt.
§2
Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, utredningar och
remisser som rör nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska vidare fullfölja de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som
kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 55

2021-10-11

Kommunstyrelsen

§ 178 (forts)
§3
Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för de
personregisterbehandlingar som styrelsen för i sin verksamhet förfogar över.
§4
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
Valnämnden har inget utskott.
Beredning
- Kommunkansliets förslag till reglemente 1 september 2021.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 141.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Upprättat förslag till reglemente för valnämnden antas.
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§ 179

Nya arvodesregler för V-Dala
överförmyndarsamverkan och Fagersta
kommuns överförmyndarnämnd

Dnr. KK 2021-000216 199
Av det samverkansavtal som tecknades mellan kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och
Fagersta i slutet av år 2020 framgår att parterna under år 2021 ska se över sina
ersättningsregler för arvodering av ställföreträdare. Syftet med översynen är att skapa
harmoniserade och moderniserade riktlinjer för arvodering.
Överförmyndarkansliet har nu inkommit med ett förslag i ärendet.
Avseende kostnaderna för arvoden till ställföreträdare förutspås det nya arvodesförslaget ge
likvärdiga kostnader som med de nu rådande riktlinjerna för kommunerna Avesta, Hedemora
och Norberg. För Fagersta kommun förväntas kostnaderna sjunka något.
Ett harmoniserat och moderniserat arvodessystem implementeras. God kontinuitet och
likabehandlingsprincipen stärks inom ramen för organisationens alla delar. Detta leder som
helhet fram till ökad rättssäkerhet.
Beredning
- Förslag till nya arvodesregler för V-Dala överförmyndarsamverkan och Fagersta kommuns
överförmyndarnämnd.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 2021, § 142.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och förordnade förmyndare
antas för Avesta kommun och ska börja gälla från och med 1 januari 2022.
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§ 180

Markanvisningsavtal för byggande av radhus i
Älvnäs

Dnr KK 2021-000214 256
I Älvnäsområdet pågår för närvarande planering och projektering för utökning av
bostadsområdena vid Odlargränd och Bodgatan. I första hand planeras tomter för villor men
intressenter finns även för par- och radhus.
För området strax norr om Bodgatan har diskussioner förts med företaget Tb-gruppen bostad
AB. De föreslår en byggnation av ett trettiotal radhus i form av bostadsrätt och önskar nu
teckna ett markanvisningsavtal för en bostadstomt på totalt ca 30 000 m².
Markanvisningen innebär att bolaget har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv
av berört område av fastigheten Djäknehyttan 1:14 samt övriga villkor avseende
exploateringen. Markanvisningen gäller under ett år.
Då köpeskillingen överstiger 32 basbelopp ska ärendet beslutas av kommunfullmäktige.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från V-Dala miljö- och byggförvaltning inklusive förslag till
markanvisningsavtal 14 september 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 28 september 2021, § 76.
Kommunstyrelsens förslag till och kommunfullmäktige
- Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Tb-gruppen bostad AB godkänns.
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-
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Delegationsbeslut

Tekniska utskottet 28 september 2021, §§ 35–38.
Plan- och näringslivsutskottet 28 september 2021, §§ 77–79.
Arbetsutskottet 28 september 2021, § 131.
Redovisning av delegationsbeslut utredare/planering väghållning 27 augusti – 20 september
2021.
Redovisning av delegationsbeslut utredare park/grönytor 27 augusti – 22 september 2021.
Redovisning av delegationsbeslut bilpoolssamordnare 16 september 2021.
Redovisning av delegationsbeslut resultatenhetschef teknisk service 27 augusti 2021.
Redovisning v delegationsbeslut assistent trafikfrågor 1 januari – 8 september 2021.
Redovisning av delegationsbeslut trafikingenjör 31 augusti – 23 september 2021.
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Delgivningar

- Dnr KK 2021-000025 000
Anteckningar från koncernledningsgruppen 26 augusti, 9 september och 23 september
2021.
- Protokoll från Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 16 september 2021.
- Dnr. KK 2021-000222 004
Anteckningar från styrgruppsmöte e-arkiv 10 september 2021.
- Dnr. KK 2021-000233 007
KPMG:s granskningsrapport 2021-09-24, Avestabornas välfärd
- Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket – resultatet av inspektionen 22 september
2021
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