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Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg.
-

Extra ärende ”Ansökan om investeringsbudget för utökad verksamhet, Åsgatan 16”
behandlas efter ärende 10 ”Om/ tillbyggnad och renovering av Fors skolas kök”
Extra ärende ”Ansökan om investeringsbudget för moduler för slöjdsalar vid
Markusskolan” behandlas efter ärende 11.
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§2

Överlämnande – medborgarförslag om ny
modern minigolfbana

Bs 2016-000084 912
Bakgrund
Medborgarförslagsställaren har lämnat in ett förslag och anför följande.
Avesta skulle ha glädje av en ny modern minigolfbana, förslagsvis i anslutning till badhuset
Metropoolen/Drömparken med möjlighet att hyra klubba och boll i badhusets
kassa/reception.
I Kristineberg/Stockholm finns en fin, rolig och handikappvänlig bana som passar både unga,
gamla och är rullstolsvänlig. Den ser ut som en vanlig bangolfbana i miniatyr. Där har banan
ett litterärt tema med författare och boktitlar. Om en liknande bana fanns i Avesta kunde den
ha ett Avesta-tema med Avestas kulturella och idrottsliga utbud.
Den minigolfbana som finns i Avesta är eftersatt, är i dåligt skick och har begränsade
öppettider.
Medborgarförslagsställarens förslag:
- En ny modern minigolfbana anläggs i Avesta i närheten av badhuset Metropoolen.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut. Bildningsstyrelsen har uppdragit åt
resultatenhetschef kultur och fritid att presentera förslag till beslut.
Georgios Nielsen, fritidschef, föredrar ärendet och förvaltningens förslag.
Den minigolfbana som idag finns belägen i Avesta parken är byggd under 70-talet och
helrenoverad senast 1987 av en lokal förening som bedrev bangolf med stöd av kommunen.
Någon ideell förening som sköter om och underhåller banan finns ej idag.
Banorna har i många år kunnat hållas funktionella på grund av att en pensionerad medborgare
ideellt skött underhåll och drift. Denna har frånsagt sig detta på grund av sviktande hälsa och
idag hålls banorna öppna av en ideell idrottsförening.
Föreningen som idag sköter öppethållandet av minigolfen har inga grundläggande kunskaper
inom området utan bedriver sin kärnverksamhet i en annan idrott. Under förra året har
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kommunen med hjälp av extern entreprenör konstaterat att en renovering av banparken
genomförd av entreprenör skulle innebära en investering på ca 1 miljon kronor.
Att göra en nyinvestering i banor av samma modell som idag, innebär en investering på ca
300.000 kronor. Detta exklusive kostnader för montage och markberedning.
Att anlägga en ny modern 18 håls bana likt den som föreslagställaren nämner i sitt förslag
(t.ex. city smart golf) skulle vid helentreprenad innebära en kostnad på ca 1miljon kronor.
Detta oavsett om man anlägger banan vid nuvarande plats eller om den flyttas till föreslagen
plats invid Metropoolen.
En flytt till området invid Metropoolen samt att badhusverksamheten tar över driften skulle
innebära möjligheter till utökade öppettider för minigolf.
Fritidschefen anser att bangolfanläggningen idag är väldigt eftersatt och att det finns behov av
upprustning. Fritidschefen anser dock att kommunen i nuläget har ett antal anläggningar
kopplade till organiserad barn- och ungdomsidrott med samma upprustningsbehov, som bör
ses som högre prioriterade.
Därav anser Fritidschefen att man i nuläget inte bör investera i en anläggning likt den som
föreslagställaren nämner i sitt medborgarförslag.
Förvaltningens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
Beredning
- Bildningsstyrelsen 9 november 2016, § 143
- Kommunfullmäktige 27 september 2016, § 142
- Medborgarförslagsställarens förslag 11 augusti 2016.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen avslår medborgarförslaget.
___
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§3

Bokslut för år 2016 med målavstämning

Bokslut med målavstämning och resultat för år 2016 är inte färdigt. Johanna Johansson,
förvaltningsekonom, föredrar målavstämningen i de delar som är klara.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Westberg (S): 1. Arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att godkänna de delar av
målavstämningen som redovisats på arbetsutskottet.
Mikael Westberg (S): 2. Resterande delar av bokslut och målavstämning behandlas på
bildningsstyrelsens sammanträde 15 februari 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Mikael Westbergs (S) yrkande 1 under proposition och finner att
arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att besluta i enlighet med detta.
Ordföranden ställer Mikael Westbergs (S) yrkande 2 under proposition och finner att
arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att behandla resterande delar av bokslutet på
sammanträdet 15 februari 2017.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner de delar av målavstämningen som redovisats på
arbetsutskottet.
- Resterande delar av bokslutet behandlas på bildningsstyrelsens sammanträde 15 februari
2017.
___
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Idrottshall vid Markusskolan

Bs 2017-000016 611
Bakgrund
150610: Bildningsstyrelsen ger Bildningschefen i uppdrag att tillsammans med Gamla Byn AB
utreda om förutsättningarna finns för en ny idrottshall vid Markusskolan
160309: Utifrån den utredning som genomförts beslutar Bildningsstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att den befintliga idrottshallen inte ska användas i framtiden, utan att
istället riva befintlig hall och bygga en fullstor delbar bollhall och motorikhall med förråd,
slöjdsalar samt personalrum
160523: Kommunfullmäktige beslutar enligt Bildningsstyrelsens förslag
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut genomfördes en projektering med en idrottshall som
skulle inrymma både fullstor delbar idrottshall, en motorikhall, slöjdsalar samt personalrum.
Sommaren 2016 kopplade GBAB in en arkitektfirma som tog fram ett förslag, som dock
visade sig vara ett förslag som kraftigt översteg den beräknade kostnaden som tidigare blivit
beslutad för en ny idrottshall.
Genomgång med förvaltningschef Miljö & Bygg, förvaltningschef Bildningsförvaltningen, VD
Gamla Byn AB, projektledare Gamla Byn AB samt resultatenhetschef Grundskola utifrån de
nya förutsättningarna.
Den nya projekteringen visar att en idrottshall med motorikhall kräver mycket markyta, vilket
innebär stora svårigheter att placera vid Markusskolan, då det medför att det blir kvar väldigt
lite yta till skolgård.
Projektgruppens förslag är därför att man bygger en fullstor delbar idrottshall vid
Markusskolan som klarar skolans undervisningskrav och föreningslivets krav/önskemål, samt
att man i framtiden bygger ut idrottshallen vid Skogsbo skola, så att den uppfyller
föreningslivet behov av en fullgod motorikhall
Anledningen är att det finns gott om plats vid Skogsbo skola, samt att det ger bättre
förutsättningar för både idrottsundervisningen vid Skogsbo skola och föreningslivet
Beräkningar på skolgårdsyta efter genomförda byggnationer visar att Markusskolan har ca.20
kvm/elev och Skogsbo skola har ca.38 kvm/elev.
Förvaltningens förslag
- Att idrottshallen vid Markusskolan byggs för att tillgodose skolans krav på
idrottsundervisning, föreningslivets krav/önskemål, samt innehåller slöjdsalar och
personalutrymmen
- Att Bildningsstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att göra en förprojektering för
utbyggnad av idrottshallen vid Skogsbo skola, som tillgodoser föreningslivets behov av en
fullgod motorikhall
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Beredning
- Resultatenhetschef grundskolas tjänsteskrivelse, upprättad 16 januari 2017
Förslag till beslut på sammanträdet
Måna Hesselrud (M): ”Föreningslivets krav / önskemål” i första att-satsen i förvaltningens
förslag ändras till ”föreningslivets önskemål”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Måna Hesselruds (M) ändringsyrkande under
proposition och finner att arbetsutskottets föreslår bildningsstyrelsen att besluta i enlighet med
dessa.
Arbetsutskottets förslag
- Att idrottshallen vid Markusskolan byggs för att tillgodose skolans krav på
idrottsundervisning, föreningslivets önskemål, samt innehåller slöjdsalar och
personalutrymmen
- Att Bildningsstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att göra en förprojektering för
utbyggnad av idrottshallen vid Skogsbo skola, som tillgodoser föreningslivets behov av en
fullgod motorikhall
___
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§5

Riktlinjer för Avestamodellen 3.0

Bs 2016-000105 611
Bakgrund
Björn Hansson, bildningschef, och Sara Norqvist, utredare, föredrar ärendet.
I juni beslutade Bildningsstyrelsen om Avestamodellen 3.0 och i den 28 nov beslutade
kommunfullmäktige att godkänna organisationsförändringen för Avestamodellen 3.0 och att
omföra budgetram för fältorganisationen om 1 132 tkr från bildningsstyrelsen till
omsorgsstyrelsen inför budgetåret 2017. Syftet med Avestamodellen 3.0 är att stärka
samverkan i alla led, inom ordinarie linjeorganisation, för att tillgodose individens behov,
möjlighet och rättighet till utveckling. Nya styrdokument, riktlinjer, har arbetas fram under
hösten 2016 för att kvalitetssäkra, tydliggöra samverkan och redogöra för uppföljningen och
utvärderingen av arbetet inom Avestamodellen 3.0. Förslagen till riktlinjer har skickats ut till
ledamöterna i bildningsstyrelsens arbetsutskott.
Den största skillnaden jämfört med Avestamodellen 2.0 är att mål och syfte med
verksamheten nu är mycket tydligare och att det är lättare att följa upp och utvärdera
verksamheten. Elevhälsans roll i organisationen har förändrats. Förr var det mycket
administration innan eleverna fick komma till centrala elevhälsan, de fick fylla i blanketter etc.
Nu kommer centrala elevhälsan ut till skolorna och marknadsför sig.
Förvaltningens förslag till bildningsstyrelsen:
Bildningsstyrelsen antar följande riktlinjer:
- Riktlinjer för Avesta Resurs
- Riktlinjer för Domkraften
- Riktlinjer för Elevhälsoteam
- Riktlinjer för Skolgrupp
Beredning
- Utredarens tjänsteskrivelse med bilagor, upprättad 16 januari 2017
Förslag till beslut på sammanträdet
Måna Hesselrud (M): Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till bildningsstyrelsens
sammanträde, se över om det går att förtydliga styrdokumentet ”Riktlinjer för Avesta Resurs”,
särskilt i den delen som gäller skolläkarens roll, så att gränsen mellan landstingets och
elevhälsans ansvar blir tydligare.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Måna Hesselruds (M) yrkande under
proposition och finner att arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att besluta enligt
förvaltningens förslag, samt att Måna Hesselruds (M) yrkande bifalls.
Arbetsutskottets förslag
Bildningsstyrelsen antar följande riktlinjer:
- Riktlinjer för Avesta Resurs
- Riktlinjer för Domkraften
- Riktlinjer för Elevhälsoteam
- Riktlinjer för Skolgrupp
Beredningsbeslut
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till bildningsstyrelsens sammanträde se över om
det går att förtydliga styrdokumentet ”Riktlinjer för Avesta Resurs”, särskilt i den delen som
gäller skolläkarens roll, så att gränsen mellan landstingets och elevhälsans ansvar blir tydligare.
___
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Outdoorutredningen

Bs 2015-000088 820
Bakgrund
Bildningsstyrelsen har uppdragit till resultatenhetschef kultur och fritid att presentera ett
förslag till Outdoor-utredning. Utredningens syfte är att kartlägga och analysera hur
kommunens Outdoor-utbud täcker nutida och kommande behov samt efterfrågan.
Ing-Marie Pettersson-Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid och Sara Norqvist, utredare
föredrar Outdoor-utredningen.
Profilområdet outdoor finns beskrivet på avesta.se. Efter outdoorkartläggningen kan
utredningen konstatera att medborgarnas definition av outdoor inte stämmer överens med hur
profilområdet outdoor presenteras på hemsidan. Utredningen föreslår därför, för att få verklig
styrka och viljeriktning i outdoor, att ”outdoor” bör definieras på nytt. Då det saknas de
topografiska förutsättningarna för Avesta kommun att kunna jämställas med andra kommuner
som satsar på outdoor som t.ex. Åre, bör Avesta kommun välja en annan inriktning för
outdooraktiviteter att satsa på. Utredningen föreslår därför att ett styrande dokument gällande
outdoor författas, ett Outdoorprogram. Outdoorprogrammet ska svara på vad Avesta
kommun vill uppnå inom outdoorområdet. I Outdoorprogrammet anges de övergripande
prioriteringar för outdoor. Outdoorprogrammet ska vara långsiktigt och framåtsyftande.
Eftersom programmet ska beröra flera verksamheter i kommunen behöver det initieras och
antas av kommunfullmäktige. Den stora mängden kartlagda kulturområden påvisar också
behovet av en revidering av det befintliga kulturmiljövårdsprogrammet.
Det kom in 18 outdoorönskemål via outdoorkartan. Några generella slutsatser är svåra att dra
utifrån det underlaget. Några av outdoorönskemålen uttrycker en vilja att förbättra och bevara
redan befintliga outdoormiljöer medan andra uttrycker ett behov av faciliteter i anslutning till
outdooraktiviteter så som café och omklädningsrum. Det ringa antalet outdoorönskemål kan
naturligtvis också bero på att Avesta kommuns medborgare är nöjda med det redan befintliga
utbudet. Men som tidigare nämnts är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån
underlaget.
Geografisk information redovisas med fördel i GIS (geografiskt informationssystem) där man
kan hantera, presentera och analysera all slags information som har ett geografiskt läge.
Enklare uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation som
lagras och hanteras i datorn. Denna information presenteras sedan i en (digital) karta. Kartan
består av olika lager, där varje lager representerar ett tema, t.ex. motionsspår, vandringsleder,
allaktivitetsplaner eller kulturområden. Utredningen kan konstatera att en ”Outdoorkarta” där
intressenten själv kan välja vilka lager hen vill ska visas är det mest ändamålsenliga
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instrumentet för att presentera outdoorutbudet i Avesta kommun. Utredningen föreslår därför
kommunfullmäktige att uppdra Västmanland-Dalarna miljö-och byggförvaltning att ta fram en
”Outdoorkarta” som också kan vara underlag för den historiska dimensionen där så många
kulturområden och kulturobjekt har inrapporterats.
Förvaltningens förslag
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att initiera till ett program för outdoor.
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsförvaltning att ta fram en ”Outdoorkarta”.
Beredning
- Outdoorutredning, 16 januari 2017
- Bildningsstyrelsen, 11 november 2015, § 148
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att initiera till ett program för outdoor.
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsförvaltning att ta fram en ”Outdoorkarta”.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

§7

Sida 13

2017-01-25

Biblioteksplan för Avesta kommun 2017-2020

Bs 2017-000019 880
Bakgrund
Ing-Marie Pettersson-Jensen föredrar bildningsförvaltningens förslag till biblioteksplan för
Avesta kommun 2017-2020. Biblioteksplanen har tagits fram med utgångspunkt i
bibliotekslagen som idag (från 2014) kräver att kommuner och landsting skall ha en
biblioteksplan. Planen för Avesta omfattar både kommunens folkbibliotek och skolbibliotek
och beskriver en strategisk utveckling av kommunens biblioteksverksamheter.
Biblioteksplanen följer samma tidplan som vision Avesta 2020 och knyter an till Mål och
budget 2016-2018.
Biblioteksplanen har med stöd av en bibliotekskonsult, Annette Johansson, tagits fram av en
arbetsgrupp på bildningsförvaltningen bestående av kultur- och fritidschef Ing-Marie
Pettersson Jensen, grundskolechef Bengt Albertsson, grundskolans utvecklingsledare Ylva
Åkerberg, folkbibliotekarierna Jan Bengtsson och Therese Hedberg samt
gymnasiebibliotekarie Magnus Lindroth.
Biblioteksplanen som är ett för kommunen övergripande styrdokument bör antas av både
bildningsstyrelsen och kommunfullmäktige. Vid beslut på BS den 15 februari kan den tas av
KF den 20 mars 2017.
Förvaltningens förslag
Bildningsstyrelsen
- godkänner förslag till biblioteksplan för Avesta kommun.
- föreslår fullmäktige att anta biblioteksplanen för Avesta kommun.
Beredning
- Resultatenhetschef kultur och fritids tjänsteskrivelse med bilaga förslag till biblioteksplan,
upprättad 17 januari 2017
Arbetsutskottets förslag
Bildningsstyrelsen
- godkänner förslag till biblioteksplan för Avesta kommun.
- föreslår fullmäktige att anta biblioteksplanen för Avesta kommun.
___
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§8

Prisnivå Verket / Avesta Art 2017

Bs 2017-000014 806
Bakgrund
Kenneth Linder, enhetschef för Verket har kommit in med ett förslag till priser och
värdenivåer för Verket / Avesta Art 2017. Förslaget innebär prishöjning för vuxen dagentré
från 90 kr till 100 kr. Priset för barn & ungdom (13-17 år), som idag är 35 kr, tas bort.
Pensionärs- och studentpris införs på 80 kr.
Syftet med justeringar av prisnivåer är att göra en mer attraktiv prisbild. Verksamheten
hoppas på att locka fler yngre besökare och göra prisbilden attraktivare för familjer.
Införandet av student- och pensionärsnivå görs då efterfrågan är stor och då kan en rabatt ge
en positiv start på besöket. Då prisnivån på säsongskort är oförändrat hoppas verksamheten
att det stimulerar köp av säsongskort. Även säsongskort för student och pensionär införs.
Prisnivån för masmästarkort föreslås oförändrad då det är prisvärt och innehåller många
förmåner. Här föreslås alltså inga speciella rabatter. Sammantaget vill verksamheten öka
intäkterna med prisjusteringarna.
Verket/Avesta Art
Dagentré priser:
Barn t.o.m. 12 år, endast i vuxens sällskap - fri entré
Barn & ungdom (13-17 år)- fri entré
Student & pensionär 80 kr
Vuxen (18+) 100 kr
Säsong, vuxen 200 kr (info se nedan)
Säsong, student & pensionär 160 kr
Masmästarkort 350 kr/ år (info se nedan)
Säsongskort berättigar till:
Entré Verket, Avesta Art
50% rabatt till evenemang där
Verket är arrangör
Masmästarkort berättigar till:
Entré Verket, Avesta Art, Tomtemarkand och
övriga evenemang där Verket är arrangör
15% rabatt i butik på Verkets sortiment
Fritt kaffe
Kortet gäller ej för evenemang som har annan
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arrangör än Verket.
Berättigar ej till rabatt för konst och produkter
knutna till utställande konstnärer.
Förvaltningens förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner förslag till priser och värdenivåer i Verket/Avesta Art 2017.
Beredning
- Enhetschefen för Verkets tjänsteskrivelse, upprättad 16 januari 2017
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner förslag till priser och värdenivåer i Verket/Avesta Art 2017.

___
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§9

Internationella föreningen i Avestas (IFA)
ansökan om projektmedel för projektet ”Korta
vägen till högskoleutbildning / jobb i Sverige

Bs 2016-000117 631
Bakgrund
Internationella föreningen i Avesta (IFA) har kommit in med en ansökan om projektmedel för
projektet ”Korta vägen till högskoleutbildning/jobb i Sverige. Syftet med projektet är att
motivera asylsökande att i ett tidigt stadium tänka på sin framtid i sitt nya hemland. Målet är
att genomföra cirklarna under 2017 samt att så många som möjligt deltar. IFA planerar att
hålla 4 cirklar per termin med 20 deltagare / sammankomst, 4 timmar / sammankomst och 40
timmar / cirkel. Totalt 160 timmar och 80 deltagare.
Med denna typ av cirkel vill IFA erbjuda hela spektrum av utbildning som börjar med svenska
för nybörjare, idrott, diskussion om traditionen och kultur, diskussion för kvinnor,
samhällsinformation och yrkesvägledning. IFA:s cirkel skulle kunna vara en partner /
komplement till kommunens integrationsarbete som dessutom inte lär ut det svenska språket
och diskussion om regler, kultur och samhället utan även prata om framtidsplaner i form av
yrkesvägledning. Yrkesvägledning kommer att ta en stor del av cirkeln eftersom cirkelledaren
kommer att ha personliga samtal med varje cirkeldeltagare för att bilda sig en uppfattning om
vilken nivå personen befinner sig på, inte minst när det gäller utbildning i sitt hemland. IFA
kommer tillsammans med cirkelledaren att genomföra ett uppsökeri i Horndal, Åsbo och
Karlbo för att rekrytera deltagare.
Budget
160 timmar x 150 kr inklusive sociala avgifter
Studiematerial 80 deltagare
Studiebesök och uppsökeri
Totalt

24 tkr
12 tkr
14 tkr
50 tkr

Förvaltningen anser att detta kan vara en kompletterande aktivitet som förbereder individer till
att vara motiverad för vägen vidare till studier eller jobb och föreslår bifall till IFA:s ansökan
om 50 tkr.
Förvaltningens förslag
- Rekommenderat bifall på ansökta 50 tkr.
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Beredning
- Handläggares tjänsteskrivelse, upprättad 20 januari 2017
- Internationella Föreningen i Avestas ansökan om projektmedel, inkom 22 november 2016
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Westberg (S): Internationella Föreningen i Avesta ska återkomma med en återkoppling
till bildningsstyrelsen vid bildningsstyrelsens första sammanträde 2018, när projektet
genomförts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Mikael Westbergs (S) tilläggsyrkande under
proposition och finner att arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att besluta i enlighet med
dessa.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen bifaller Internationella Föreningen i Avestas ansökan om totalt 50 tkr för
projektet ”Korta vägen till högskoleutbildning / jobb i Sverige”.
- Internationella Föreningen i Avesta ska återkomma med en återkoppling till
bildningsstyrelsen vid bildningsstyrelsens första sammanträde 2018, när projektet
genomförts.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

§ 10

Sida 18

2017-01-25

Öppna ditt hem

Bs 2017-000023 139
Bakgrund
Den 28 november 2016 beslutade kommunfullmäktige i Avesta kommun att tillstyrka motion
om bostäder till nyanlända med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande. Bildningsstyrelsen
tillstyrkte motionen och gav integrationsenhetens chef i uppdrag att inom ramen för
informationspunkt Avesta, numera Servicecenter, att ta fram ett förslag på Avestas
motsvarighet till Faluns ”Öppna ditt hem”.
I februari 2016 beslutade riksdagen om en ny lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning. Av den framgår det att en kommun är skyldig att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning i kommunen. Fördelningen av anvisningar mellan kommuner
tar hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som
vistas i kommunen. Med anledning av att Avesta kommun redan tagit emot många nyanlända
erhåller Avesta kommun inga anvisade nyanlända 2017, detsamma gällde för 2016. 2018 års
fördelning är ännu inte fastställd. Noteras bör därför att Falun kommun, som tog fram
grundidén för projektet Öppna ditt hem, har andra incitament än Avesta kommun att bedriva
projektet utifrån att de har blivit anvisade nyanlända genom den nya lagen.
Öppna ditt hem Avesta
Två förslag till Avesta motsvarighet till ”Öppna ditt hem” har tagits fram med målgruppen
nyanländ med uppehållstillstånd.
Syftet med projektet är att:

- skapa förutsättningar för nyanlända med uppehållstillstånd att hitta bostad i Avesta
kommun
- uppmuntra privata hyresvärdar att hyra ut ett privat rum, en lägenhet, en stuga eller ett
hus till nyanlända med uppehållstillstånd
- främja integrationen
Alternativ 1 beskriver ett förfarande där Avesta kommun har en mer aktiv roll i
uthyrnings/förmedlingsprocessen, från intresseanmälan, matchning och kontraktsskrivning.
Personal från Servicecenter registrerar både privata hyresvärdar och hyresgäster, ansvarar för
matchning och är behjälpliga vid mötet mellan hyresgäst och hyresvärd samt meddelar
parternas beslut. Detta alternativ överensstämmer väl med Faluns motsvarighet till ”Öppna
ditt hem”
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Konsekvensanalys alternativ ett:
+ antas generera att fler hyresvärdar anmäler sig
+ kan finansieras delvis av sökta medel från länsstyrelsen
- svårt att uppskatta hur många ansökningar som kommer in
- svårigheter med registerföring av ansökningar om de blir många
- arbetet med matchningen kan försvåras om det är många som anmäler sig
- rättvist kösystem, risk för att kösystemet blir/uppfattas orättvist
- uppfattningen kan bli att kommunen tar på sig ett stort ansvar för att boendet ska bli bra och
fungera bra för både den som hyr och uthyraren
- kräver större personella resurser (både till ansökan om medel, rekrytering och för att driva
projektet)
- kan starta till hösten 2017 (medel från länsstyrelsen beslutas i juni)
Alternativ 2 beskriver en mer förenklad uthyrnings/förmedlingsprocess. Genom att bistå
med information till privata hyresvärdar är förhoppningen att uppmuntra dessa till att hyra ut
en del av sin privata bostad till nyanlända. Hyresvärden anmäler sig genom att fylla i ett
formulär på avesta.se. Servicecenter undersöker så att annonsen är fullständig och lägger sedan
upp den på hemsidan. Hyresgästen tar själv kontakt med hyresvärden och parterna sköter
kontraktsskrivning m.m. sinsemellan. Hyresvärden meddelar Servicecenter när bostaden är
uthyrd och därefter tas annonsen bort.
Konsekvensanalys alternativ 2
+ kostnadseffektiv lösning
+ kräver färre personella resurser
+ kommunen kommer inte att uppfattas att ta samma ansvar för att uthyrningen blir lyckad
+ projektet kan starta i mars-april när nya hemsidan är klar
- färre uthyrare förväntas att anmäla sig
- osäkert om det här alternativet ska finansieras av projektmedel
- risk att målgruppen tappas bort
Likställighetsprincipen
Öppna ditt hem riktar sig till målgruppen nyanländ med uppehållstillstånd.
Likställighetsprincipen innebär att kommuner inte, utan uttryckligt lagstöd,
får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder, detta framgår av 2 kap
2 § kommunallagen (1991:900). Vad som är sakliga grunder anges dock inte i lagrummet.
Principens kärna är att kommunmedlemmar som är i samma situation ska behandlas lika. När
kommunala beslut medför skillnader har kommunen bevisbördan för att det finns saklig
grund för denna skillnad. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna öppnar uttryckligen upp för positiv särbehandling av särskilda
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grupper. Bostadsmarknaden är ett utpekat område där åtgärder krävs för att särskilt utsatta
grupper för att få tillträde till bostadsmarknadens alla olika delar. DO
(diskrimineringsombudsmannen) menar också att åtgärder krävs för att lyckas bryta den
situation som under många år präglat boendet för särskilt utsatta grupper. Bedömning görs
därför att det finns sakliga grunder för att projektet Öppna ditt hem riktas mot målgruppen
nyanlända med uppehållstillstånd.
Budget
Båda alternativen är i dagsläget ofinansierade. Medel till delfinansiering av alternativ 1 bedöms
kunna sökas genom länsstyrelsens § 37-medel med projektstart hösten 2017. Uppskattningsvis
bedöms alternativ 1 uppta 0,5-1 tjänst. Alternativ 2 uppskattas till c:a 0,1 tjänst. Båda
alternativen kräver dock initialt mer tid när information och formulär till hemsidan tas fram,
projektet förankras och marknadsförs. Förarbetet bedöms kunna utföras av ordinarie personal
på integrationsenheten innan Servicecenter tar över ansvaret för tjänsten.
Förslag till fortsatt utredning av målgrupper
Så som nämns i bakgrunden är Avesta kommun inte anvisade att ta emot några nyanlända för
bosättning i kommunen under 2017. Målgruppen för det föreslagna projektet ”öppna ditt
hem” är nyanlända med uppehållstillstånd. Det finns både goda och sakliga grunder till den
målgruppen, varav den främsta är utifrån integrationsaspekter. Detta hindrar dock inte att
även andra målgrupper identifieras och inkluderas i projektet. Bildningsstyrelsen är däremot
inte rätt styrelse enligt gällande reglemente att hantera övergripande bostadsförsörjningsfrågor.
Bildningsstyrelsen föreslår därför att bostadsförsörjningsprogrammets projektgrupp tar fram
förslag på ytterligare målgrupper för ”Öppna ditt hem”.
Förvaltningens förslag
- Bildningsstyrelsen beslutar att Öppna ditt hem alternativ 2 ska genomföras
- Bildningsstyrelsen föreslår att bostadsförsörjningsprogrammets projektgrupp utreder
ytterligare målgrupper som kan vara aktuella för ”Öppna ditt hem”.
Beredning
-

Utredarens samt integrationsenhetens chefs tjänsteskrivelse, upprättad 16 januari 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Westberg (S): Bifall till förvaltningens förslag, Öppna ditt hem alternativ 2.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Mikael Westbergs (S) yrkande under proposition och finner att
arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att besluta i enlighet med detta.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen beslutar att Öppna ditt hem alternativ 2 ska genomföras
- Bildningsstyrelsen föreslår att bostadsförsörjningsprogrammets projektgrupp utreder
ytterligare målgrupper som kan vara aktuella för ”Öppna ditt hem”.
___
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Rapport - om / tillbyggnad och renovering av
Fors skolas kök

Bs 2017-000020 611
Bakgrund
Fors skolas kök är i stort behov av renovering och tillbyggnad av köket. Nuvarande kök
byggdes 1980, därefter har ingen renovering skett, endast köksutrustning som gått sönder har
bytts ut.
Köket är trångt med små trånga, sprängdfyllda förråd, för små arbetsytor och bristfällig
utrustning. Det finns ingen kokgryta i köket, utan endast en ugn och ett litet kokeri, vilket gör
att vi inte har möjlighet att tillaga mer än ett alternativ till skoleleverna. I dag måste vi även
använda hallen mot lastkajen som förråd för matvaror för att få plats, vilket inte är acceptabelt
ur hygienisk synpunkt.
All allergikost tillagas på en lös spishäll med två kokplattor vilket begränsar möjligheterna.
För att få en dräglig arbetsmiljö för personalen enligt dagens lagkrav, servera säker mat, höja
kvalitén och valmöjligheterna för eleverna, och på sikt ha möjlighet att tillaga fler portioner i
köket, bör köket byggas ut.
En dialog förs mellan representanter för Gamla Byn och Bildningsförvaltningen om
fördelningen av kostnaderna för om och tillbyggnaden av köket. Gamla Byns ansvar är delen
för det eftersatta underhålls arbetet och tillbyggnaden och utökningen blir en hyreshöjande
åtgärd.
Förvaltningens förslag
- Att Bildningsstyrelsen beslutar godkänna om/tillbyggnationen av Fors skolas kök under
förutsättning att hyreshöjningen ej överstiger hyresvärdens föreslagna belopp.
Beredning
- Resultatenhetschef kosts tjänsteskrivelse, upprättad 17 januari 2017
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Westberg (S): Ärendet ska betraktas som en rapport då det ännu inte finns någon
kostnadskalkyl för investeringen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Mikael Westbergs (S) förslag under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.
Arbetsutskottets beslut
- Arbetsutskottet har tagit del av rapporten.
___
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§ 12

Ansökan om investeringsbudget för möbler,
utökad verksamhet, Åsgatan 16

Dnr Bs 2017-000033 640
Resultatenhetschef förskola ansöker om investeringsbudget för möbler, utökad verksamhet,
Åsgatan 16. Åtgärd: Utökad förskoleverksamhet utifrån barnkö och efterfrågan av plats. För
att klara gällande lagkrav om barnomsorgsplats inom 4 månader måste vi vidta åtgärder
gällande inköp. Om inköpet ej verkställs kan vi inte ta emot nya barn, vilket medför negativa
konsekvenser för aktuella barn / vårdnadshavare, som ej får tillgång till barnomsorg.
Beredning
Ansökan om investeringsbudget, upprättad 25 januari 2017
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för möbler, utökad
verksamhet, Åsgatan 16.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

§ 13

Sida 25

2017-01-25

Ansökan om investeringsbudget för uppställning
av moduler för slöjdsalar vid Markusskolan

Dnr Bs 2017-000034 611
Resultatenhetschef grundskola ansöker om investeringsbudget för uppställning av moduler för
slöjdsalar vid Markusskolan då befintlig slöjdsal stängs på grund av mögelangrepp.
Konsekvens om investeringen ej genomförs är att elever och personal riskerar att bli sjuka och
utveckla allergi.
Beredning
Ansökan om investeringsbudget, upprättad 25 januari 2017
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för uppställning av moduler
för slöjdsalar vid Markusskolan.
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