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Ärenden:
1. Föregående anteckningar
-

Anteckningarna från föregående möte godkänns.

2. Cykelplanen och cykelvägar
-

Elin Karlsson, som är samhällsplanerare på Teknisk service, berättar att man har märkt
upp två nya cykelleder i Avesta. Turerna är skyltade och tryckta kartor kommer att
finnas att hämta ut i servicecenter. Hon berättar att man håller på att projektera för en
cykelbana i Folkaregatan i Karlbo samtidigt som man kommer smalna av vägen för att
hindra fortkörare. Mellan Krylbo och lasarettet planeras det också en ny cykelbana.
Teknisk service arbetar med att fram en cykelplan. De kommer inom ramen för arbete
göra en resvaneundersökning. Den sista delen är en handlingsplan där man prioriterar
mellan olika projekt. Teknisk service välkomnar synpunkter och kommentarer gällande
cykelbanor och sträckor som är dåliga eller saknas i cykelvägnätet. Det går bra att
mejla till cykelplan@avesta.se eller lämna in skriftliga synpunkter till servicecenter.
Diskussion förs om biltrafiken och parkeringsplatserna på Kungsgatan.

3. Omsorgsförvaltningen informerar: Anna Nurmilehto, resultatenhetschef
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Anna Nurmilehto berättar att informationen på Avesta kommuns hemsida gällande
trygghetsboende inte stämmer, det krävs inte biståndsbeslut för den typen av boende
utan man anmäler sitt intresse direkt till Gamla Byn. Viktigt att det är tydligt vart man
ska vända sig för olika typer av boenden. Informationen kommer att uppdateras.
Baldershage är nu invigt. I huset är det förskola, tillagningskök och särskilt boende. På
utegården finns porlande vatten och odlingsmöjligheter i odlingslådor. Pensionärsrådet
diskuterar att möjligheten till att få varm mat på trygghetsboende tagits bort. Anna
Nurmilehto informerar att det har att göra med likställdhetsprincipen då möjligheten
inte har funnits på alla trygghetsboenden.
Hemtjänstens verksamhet är svårbudgeterad. Det är generellt mycket snabba
utskrivningar från sjukhusen, vilket gör det svårt för hemtjänsten att planera
bemanningen. Det händer också att hemtjänsten planerat för att en person ska skrivas
ut men att datumet av olika orsaker förskjuts, eller omvänt att en person plötsligt blir
sjuk och måste vårdas på sjukhus. Det är viktigt att personalen inom hemtjänsten har
utbildning och kontinuerligt kompetensutvecklas för att ge en så bra omvårdnad som
möjligt. Avesta har en stor andel undersköterskor i hemtjänsten. Hemtjänsten kan inte
tillmötesgå önskemål om kön på den hemtjänstpersonal som besöker en viss brukare.
Brukarnöjdheten är hög i senaste undersökningen, men många framhåller att det är
viktigt att besöken sker på planerat klockslag. Det pågår ett projekt för att hitta mer
hälsosamma scheman inom omsorgen. Bland annat tittar man på att få bort vändskift.
4. Motion från Sverigedemokraterna om införande av fria broddar för
pensionärer fyllda 65 år och mantalsskrivna i Avesta kommun –
Pensionärsrådet yttrar sig
-

Pensionärsorganisationerna har förberett ett yttrande som läses upp på mötet.
Beslut: Pensionärsrådet tar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

5. Information från Avesta kommuns verksamheter
-

Mikael Westerberg (S), ordförande för bildningsstyrelsen, berättar att det är många
sökande till vuxenutbildningen i Avesta kommun. Han förklarar systemet för
statsbidrag och hur kommunens regler för vilka man prioriterar vid antagningen ser ut.
Till hösten utökas antalet elever vid Avestas gymnasium. Ungefär hälften av Norbergs
elever brukar söka till Avesta, inför hösten ser andelen ut att vara större. Till hösten
startar ett nytt program, restaurang- och livsmedelsprogrammet. Till hösten 2021
planeras en ny inriktning på elprogrammet mot dator och kommunikation att starta.
En ny förskola planeras att börjas bygga vid Rågen och då ersätta modulerna som står
där nu. På gamla Balders kommer en tillfällig förskola att bedrivas tills den nya
förskolan är byggd. I Skogsbo kommer en ny skolbyggnad att uppföras. Två av köken
i skolan har gått vidare i en tävling som heter Arla Guldko. Kostchefen utreder om
möjlighet finns att sälja subventionerade matlådor av överbliven mat till pensionärer.

-

Pia Aronsson (V), vice ordförande i omsorgsstyrelsen, berättar om möjligheterna till
missbruksvård och utslussningsboende. Syftet är att personerna ska kunna gå vidare till
vanliga boenden. Arbetsmarknadsenheten tillhör sedan årsskiftet omsorgsstyrelsen.
Samarbete sker fortfarande med bildningsstyrelsen för att utbilda personer som står
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långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten har märkt av
Arbetsförmedlingens nedskärningar. Vissa grupper har försörjningsstöd under lång tid,
Avesta kommun arbetar aktivt med att hjälpa dessa personer till egen försörjning.
-

Kurt Kvarnström, ordförande i Gamla byn AB, berättar om nya byggnationer, både
Baldershage och idrottshall. Gamla byn har köpt fordonsgymnasiets lokaler i Nordanö
och kommer att installera bergvärme där istället för dagens oljeuppvärmning.
Byggnationen på badhustomten dröjer då bygglov ännu inte beviljats på grund av att
parkeringsfrågan inte är löst. Flera äldreboenden har rustats upp. Det har gått bra och
varit väldigt små störningar för de boende. Arbetsförmedlingen kommer flytta in i
Koppardalen i mars. För förskolan Rågen pågår en planprocess just nu. Skogsbo skola
är i slutskedet av upphandlingsprocessen. Man tittar på att bygga ett LSS-boende i
anslutning till Skogsgläntan. Fastigheten där förskolan Violen låg är till salu. Inget nytt
att rapportera om Hedegården, den är tillgänglig för uthyrning eller försäljning.

-

Anna Perman, vice ordförande i Avesta vatten och avfall AB (AVAB), berättar om
pågående arbeten med att byta vatten- och avloppsledningar. En överföringsledning
till Horndal är ett stort arbete. Man har haft samrådsmöte med markägarna gällande
ledningsrätten. På Fornbyklint byggs en högreservoar som är ungefär 5 meter hög.
Återvinningscentralen i Gruvgärdet kommer att bli permanent och man arbetar med
att färdigställa det sista. Slamtömningen fungerade bra under förra året, det sköts av en
extern entreprenör. Fastighetsnära insamling av förpackningar innebär att man ska
kunna lämna sina förpackningar i närheten av sin fastighet. AVAB tittar på en modell
som Ludvika använder med tunnor med olika fack.

-

Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar om att Avesta kommun
räknar med att hålla budget under 2020. Man budgeterar för ett överskott för att
kunna betala bland annat pensioner och investeringar. Det byggs vid Åsbo, Jula och
Dollarstore är på gång där. Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte Krylbo igår
och diskuterade trygghetsfrågor. Många renoveringar av fastigheter pågår i Krylbo.
Google har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning till mark- och miljödomstolen
inför sin eventuella etablering. Ärendet kommer komma ut på samråd för bland annat
allmänhetens möjlighet att lämna synpunkter. Domstolens process kan ta upp till ett
år. Lars Isacsson visar bilder från den visionära stadsplanen som är under framtagande.

