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§1

Kommunrevisionens information

Mats Myrén, kommunrevisionen, anför följande:
I morgon har kommunrevisionen sammanträde och då kommer vi bl a att gå igenom den
granskning av detaljplanerprocessen som vi just genomfört och ha en hearing med de
personer i kommunens organisation som vi uppfattar har starkast anknytning till - och
inflytande på, kommunens digitaliseringsprocess.
Men idag vill jag passa på att säga några ord om korruption.
Sverige har lämnat prispallen men har fortsatt en god placering på 2016 års globala
korruptionsindex, fjärde plats i indexet.
Dvs (Corruption Perceptions Index (CPI) – det mäter graden av korruption inom offentlig
förvaltning i 176 länder, CPI baseras på en sammanvägning av data från oberoende
institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.)
Fjärdeplatsen till trots, så vet vi dock, främst tack vare skickligt journalistiskt
granskningsarbete, senast avseende Statens Fastighetsverk, att inte heller Sverige är förskonat
från korruption i offentlig verksamhet.
Såväl våra riksrevisorer som ledande personal på Riksskatteverket visade sig sakna etisk
kompass. Riksrevisorerna är nu utbytta. Men på Riksskatteverket sitter generaldirektören kvar
i orubbat bo och överdirektören har blivit VD på en PR-firma…..
Och, observera att Korruptionsindexet omfattar inte lokal offentlig förvaltning. Det betyder
att kommuner och landsting som står för merparten (ca 70 procent) av den offentliga
verksamheten med närmare en miljon anställda inte har granskats.
I senaste numret av Dagens Samhälle skriver docenten Gissur Erlings-son, han jobbar på
Centrum För Kommunstrategiska Studier, vid Linköpings universitet, att det är vanligare i
Sverige, än i andra länder, att medborgarna tror att korruption främst äger rum på lokal nivå.
Ergo: att vi saknar korruptionsindex för offentlig verksamhet på lokal nivå och att
medborgarna anser att korruption oftare/oftast äger rum på lokal nivå, det är två – av flera faktorer, som vi väger in i vår – kommunrevisionens - riskanalys och i vår rullande
revisionsplanering.
Som tidigare kommer vi fortlöpande att informera er och övriga kommuninnevånare om våra
iakttagelser.
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§ 1 (forts)
Därmed inte sagt att korruption är vanligare hos oss än i andra kommuner.
Tvärtom, är det vår förhoppning att vår, kommunrevisionens, inriktning på förebyggande
initiativ och granskningsarbete, skall försvåra och helst omöjliggöra, detta!
Men, osvuret är bäst…
___
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§2

Sida 6

Henrik Öhrns (MP) motion och
Heidi Sjungargårds och Linus Franssons
medborgarförslag om fler laddningsstationer för
elfordon i Avesta kommun

Dnr KK 2016-00246 913
Henrik Öhrn (MP) och Heidi Sjungargård och Linus Fransson har lämnat in en gemensam
motion/medborgarförslag och anför följande:
Det är dags för Avesta kommun att hänga med i fordonsutvecklingen. Vi ska ha en modern
infrastruktur!
I visionen för kommunfullmäktiges fattade mål inom perspektivet ”hållbar
utveckling/klimatneutralt” står det bland annat skrivet att ”transport och energilösningarna
inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva” samt att ”vi ska skapa förutsättningar
till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt
miljöarbete”.
I Avesta kommun ligger vi efter ett flertal andra kommuner i Dalarna när det kommer till
antalet installerade laddningsstationer för elfordon. Dels storkommuner som Falun och
Borlänge, där man också påbörjat inrättandet av laddningsstationer på kommunernas
landsbygd. Men vi har även färre laddningsstationer än mindre kommuner såsom MalungSälen, Leksand och Rättvik. Dalarna i sig har förhållandevis få laddningsstationer om man ser
till övriga Sverige. Inrättande av fler ”laddstolpar” skulle skapa bättre förutsättningar dels för
nuvarande elbilsägare och dels för potentiella nya elbilsägare, samt för kommuninvånare och
för genomresande. Med fler laddstolpar kan vi vara med och bidra till att människor enklare
kan göra klimatsmarta transportval.
Motionären/medborgarförslagsställarna anser därför att det ligger helt i linje med kommunens
klimat- och hållbarhetsmål att inrätta fler laddningsstationer för elbilar och andra elfordon,
detta är ett område som borde ligga i framkant med.
Fler laddningsstationer leda till ett flertal positiva effekter.
Genom att inrätta fler laddningsstationer främjar elbilsägandet både privat, för företag och
organisationer samt för kommunens egna verksamheter. Det bidrar till att elbilsmarknaden
blir mer attraktiv för alla. Fler elbilar i kommunen bidrar i sin tur till minskade utsläpp av
växthusgaser. Detta är också något som ligger i linje med den nationella visionen om att ställa
om till fordon som drivs med 100 % förnybara bränslen senast år 2030.
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§ 2 (forts)
Fler laddstolpar skulle också skapa bättre förutsättningar för Avesta kommun att investera i
fler elbilar till sin fordonsflotta, vilket möjliggör minskade utsläpp för de kommunala
verksamheter som frekvent använder sig av bilar, som i sin tur bidrar till att vi kan bättre kan
uppfylla våra miljömål om att ta ytterligare ett steg i miljöarbetet med hållbara och
energieffektiva transportlösningar.
Fler laddningsstationer skulle främja handel och turism i vår kommun. Genom strategiska
placeringar vid exempelvis handelsområdet vid Dalahästen, området kring
Sportparken/badhuset, Verket, m.fl. skulle detta göra våra handels- och turistmål mer
attraktiva. Då det finns olika behov i olika sammanhang gällande hur snabbt man behöver
kunna ladda upp sitt elfordon finns också olika typer av laddningsstationer, man bör därför
utreda vilka typer av stationer som är lämpliga att placera på olika ställen.
För att sådan satsning ska gynna hela kommunen bör laddningsstationerna också placeras i
olika delar av kommunen. Enligt den modell man använt sig av i Falun, där man inrättat
laddningsstationer även i kommunens ytterdelar har detta gynnat dels privatpersoner men
även kommunens egen verksamhet samt bidragit till minskade utsläpp.
I de fall där kommunen inte själv äger marken bör man utreda om man med markägaren kan
sluta avtal om att placera kommunens laddningsstationer på marken. Det finns olika modeller
för avgifter på dessa parkeringar, från att det är gratis till vinstdrivande verksamhet, eller att
man betalar självkostnadspris (för el och underhåll), vilken form som ska användas bör också
utredas. Även ägandeformen kan variera, antingen kan de inrättas i kommunal regi, via privata
aktörer eller en kombination av dessa. Kommunen bör därför också utreda vilken modell som
är lämpligast för Avesta kommun.
Motionärens och medborgarförslagsställarnas förslag:
- Minst tio nya laddningsstationer ska upprättas senast 2018.
- Tillsätta en utredning gällande bedömning av optimal placering, avgiftsmodell samt
ägandeform utifrån behov, strategi och de gällande mål som kommunfullmäktige fattat
beslut om (”Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt)”.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera
motionen/medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera
motionen/medborgarförslaget till teknisk service för yttrande.
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§ 2 (forts)
Teknisk service yttrande:
Genomfört.
Avesta kommun har anordnat laddningsstationer för elfordon på följande platser.
- Stationsplanen i Krylbo, två uttag, 2013-02-01.
- Centrumparkeringen i Avesta, två uttag, 2014-08-29.
Planerat/pågår.
Marknaden för elbilar har enats om gemensamma regler för utformning av elanslutningar för
laddfordon. Detta medför att ovan beskrivna laddstationer är omoderna och inom kort inte
tillåtna att användas.
Anskaffande av godkända laddstationer har påbörjats och i samband med utbytet till
godkända laddstationer kompletteras Avesta centrum med två ladduttag, samt att
Skogsbo (centrum), Fors, Horndal och långtidsparkeringen Vintervägen Krylbo förses med
två ladduttag vardera.
Vid genomförd utbyggnad finns 14 stycken ladduttag för elfordon i kommunal regi inom
kommunen.
De tidigare, numera förbjudna laddstationerna för bilar, avses att flyttas, till lämpliga platser
för el cyklar (Krylbojärnvägsstation och Markustorget), där de, för det ändamålet, är godkända
att användas. Detta medför en serviceförbättring för de cyklande.
Tekniska utskottet beslutade att uppdra åt teknisk service att tillsätta en utredning gällande
bedömning av optimal placering, avgiftsmodell samt ägandeform utifrån behov, strategi och
de gällande mål som kommunfullmäktige fattat beslut om. (Kommunfullmäktiges mål i
perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt).
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§ 2 (forts)
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet efterfrågades tidplan för teknisk service
utredningsuppdrag. Ordföranden meddelade att uppdraget ska redovisas under april 2017.
Medborgarförslagsställarna har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Henrik Öhrns (MP) motion och Heidi Sjungargårds och Linus Franssons
medborgarförslag 4 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 144.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 104.
- Teknisk service skrivelse nr 135.16.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 4 januari 2017 § 6.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 6.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Henrik Öhrn (MP) bifall till
motionen/medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen/medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.
- Teknisk service utredning ska vara klar april 2017.
___
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§3

Kristina Nords medborgarförslag om
förbättringar av lekparken vid Metropoolen

Dnr KK16/0102 912
Kristina Nord har lämnat ett medborgarförslag om förbättringar av lekparken vid
Metropoolen och anför följande:
Medborgarförslagsställaren går ofta hit med sin dotter men tyvärr finns inga uteleksaker för
små barn förutom barngungorna.
Rutschkanan som är där är väldigt brant och hon har sett och hört många barn som har ramlat
baklänges i trappen. Många små barn vill åka men vågar inte. Därför tycker hon att det borde
bli en förbättring med ett så kallat lekhus med inbyggd rutschkana som har riktig trapp samt
att barnen kan leka i och under det lilla huset.
Det stimulerar små och stora barn att våga ta initiativ och övervinna vissa rädslor.
Det skulle också behövas någon gungleksak som är förankrad med s k fjäder i marken. De
orangea snurrleksakerna som finns idag är inte småbarnsvänliga. Vad de fyller för funktion
egentligen förstår medborgarförslagsställaren inte förutom att bli yr och illamående.
Det vore även bra att göra en riktig sandlåda på plats fast hela lekparken är i grov sand så är
det svårt att leka och bygga sandkakor och sandslott och då blir grävda gropar på rätt ställe
också. Samt barnen har en bestämd plats att sitta och leka med sanden på.
Sedan skulle det behövas en riktig papperskorg och gärna flera fasta bänkar eftersom det idag
bara finns ett bord med fasta bänkar nere vid lekparken. Gärna en lägre variant som gör det
lättare för mindre barn att kunna äta medhavd matsäck utan att halka av bänken som många
gör idag.
Att sitta uppe vid Metropoolen är inget bra alternativ.
Till sist tycker medborgarförslagsställaren att det vore bra med en grillplats vid lekparken.
Det hade varit fantastiskt om det hade funnits nu i vintras då många åkte pulka och snowracer
på kullen.
Att gå till Avesta vallen är inget alternativ för att grilla.
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§ 3 (forts)
Medborgarförslagsställaren och hennes dotter tycker verkligen om lekparken men den skulle
bli ännu bättre för fler att kunna vara delaktiga på lika villkor stor som liten om man gjorde
dessa förbättringar.
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 maj 2016 att remittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen och till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande.
Teknisk service yttrande
Teknisk service anser att det är ett trevligt förslag och att det skulle öka lekvärdet vid
Metropoolen med en del förändringar i lekparken.
Teknisk Service har tillsammans med Gamla Byn AB tittat på förslaget och tagit beslut om att
följande förändringar och åtgärder skall utföras vid lekplatsen:
– Sandlåda byggs på lämplig plats.
– Fjäderlek monteras.
– Papperskorgar placeras ut i anslutning till lekplatsen.
– Ett lågt bänkbord som är lämpligt för mindre barn placeras i lekplatsens närhet.
– En lättillgänglig lekställning monteras upp vid lekplatsen.
Utredarens förslag:
- Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående skrivelse.
- Medborgarförslaget tillstyrks.
Tekniska utskottets förslag:
- Medborgarslaget tillstyrks och är besvarat med teknisk service yttrande.
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§ 3 (forts)
Bildningsstyrelsens yttrande
Fritidschef Georgios Nielsen en är överens med föreslagställaren om att lekplatsen som
etablerades i området i samband med byggandet av nya badhuset, riktar sig till lite äldre barn.
Under senare delen av året har lekplatsen utvecklats och idag inrymmer lekparken ett lekhus
med rutschkana och en sandlåda likt det som föreslås i medborgarförslaget. Gällande
sittplatser så finns det idag möjlighet att sitta vid de bord som står på Metropoolens terrass där
finns även ett antal papperskorgar och en mindre grill att låna.
Fritidschefen ställer sig positiv till att titta på ytterligare förbättringar och tror att framförallt
fler sittplatser och möjlighet till att grilla i direkt anslutning till lekparken och pulkabacken
skulle ge ett lyft till hela området.
Fritidschefens förslag:
- Bildningsstyrelsen antar fritidschefens yttrande som sitt eget.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Bildningsstyrelsen antar fritidschefens yttrande som sitt eget.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Kristina Nords medborgarförslag 29 mars 2016.
- Kommunfullmäktige 26 april 2016 § 65.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016 § 59.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 24 augusti 201 § 34 inkl tjänsteutlåtande.
- Bildningsstyrelsen 9 november 2016 § 138 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 9.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 7.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet medverkar medborgarförslagsställaren
Kristina Nord och informerar om ärendet.
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§ 3 (forts)
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till att medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget bifalls.
___
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§4

Margareta Sandbergs medborgarförslag om
småstugor för äldre vid Lönngränd i Krylbo
samt att Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans
och Vintervägens fastigheter i Krylbo

Dnr KK 2016-00160 912
Margareta Sandberg har lämnat ett medborgarförslag om småstugor för äldre vid Lönngränd i
Krylbo samt att Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans och Vintervägens fastigheter i Krylbo
och anför följande:
Det skulle vara bra att kommunen byggde små stugor på tomten vid Lönngränd i Krylbo,
samma stugor som vid Balders i Avesta. Perfekt för personer som är över 60 och 70 år.
Stugorna i Avesta är bättre planerade än de som finns i Krylbo. Altanen skulle vara ut mot
Vintervägen. Flyta ihop med Brinkbacken.
Margareta Sandberg föreslår också att eftersom Gamla Byn AB planerar hus på Annexgatan,
så skulle Gamla Byn AB köpa upp Fridhemsgatan och Vintervägens fastigheter + stugorna.
Det skulle då bli Krylbos bästa kvarter eftersom Krylbo östra är finast i Krylbo
Margareta Sandbergs förslag:
- Småstugor för äldre byggs vid Lönngränd i Krylbo.
- Gamla Byn AB köper Fridhemsgatans och Vintervägens fastigheter i Krylbo.
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 augusti 2016 att remittera medborgarförslaget
till Gamla Byn AB och till omsorgsstyreslen för yttrande.
Gamla Byn AB:s yttrande
VD Jan Näslund anför följande:
Bolaget har bra dialog med omsorgsförvaltningen om vad som bör byggas framöver i Avesta
kommun, det som ligger närmast är ett äldreboende på Balders hage samt ett stödboende på
Fridhem 10 i Krylbo. Framtida planering sker i samverkan med omsorgsförvaltningen och
deras behov. Det finns även ett program antaget för Krylbo där man nämner att på
fastigheten vid Lönngränd förordas att det byggs småskalig, varierande flerbostadsbebyggelse.
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Dialogen om förvärv av fastigheter från Nya Byn i Krylbo AB har redan getts till
kommunstyrelsens ordförande enligt deras beslut den 7 mars 2016 (§ 41).
Styrelsen för Gamla Byn AB beslut:
- godkänna informationen.
- svara på remissen enligt ovan.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Utredare Bosse Eriksson anför följandet:
Enligt tillgänglighetsutredningen och Äldreutredningen, som antogs av kommunfullmäktige i
juni 2015 ska styrelsen satsa på trygghetsboenden och särskilda boenden. Den typ av enskilda
boenden som förslagsställaren förespråkar ligger utanför omsorgstyrelsens ansvarsområde.
Ur äldres synpunkt kan naturligtvis den här typen av marknära boende med en liten täppa till,
som medborgarförslaget innehåller, vara bra för attraktiviteten och tillgängligheten. Även i
bostadsförsörjningsprogrammet nämns mindre villor som en möjlig typ av bostäder. Och
finns det en efterfrågan bör det vara intressant både för Gamla Byn AB och för privata
bostadsbolag att bygga sådana.
När det gäller Gamla Byns eventuella inköp av fastigheter berör det enbart bolaget Gamla Byn
AB och omsorgsstyrelsen har inga synpunkter i denna fråga.
Utredarens förslag:
- Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till skrivningen ovan.
Omsorgsstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till skrivningen ovan.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
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Beredning
- Margareta Sandbergs medborgarförslag 30 april 2016.
- Kommunfullmäktige 23 maj 2016 § 89.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 2016.
- Gamla Byn AB 20 september 2016 § 58 inkl tjänsteutlåtande.
- Omsorgsstyrelsen 13 december 2016 § 179 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 10.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 8.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Gunilla Berglund (C) och Martti Hopponen
(SD) att medborgarförslaget tillstyrkes.
Kurt Kvarnström (S), Lars Isacsson (S) och Susanne Berger (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget är besvarat med yttranden från Gamla Byn
AB och omsorgsstyrelsen.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat med yttranden från Gamla Byn AB och omsorgsstyrelsen.
___
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§5

Anneli Karlssons (KL) motion om
motverkande av näthat och mobbing

Dnr KK16/0038 913
Anneli Karlsson (KL) anför följande i motionen:
Det finns ett stort mörkertal angående vad ungdomar utsätts för på nätet i form av
kränkningar, hat och hot. Många drar sig för att vända sig till en vuxen för att få hjälp. Många
föräldrar kan vara ovetande om vad som sker på nätet. Sällan berättar man om vad som hänt,
och än mer sällan vidtas åtgärder som t ex polisanmälan. Den drabbade är rädd för att bli
missförstådd och orolig för att problemen ska förvärras, och kan också få råd i stil med att
”man inte ska bry sig” och att ”det kommer bli bättre”. Mobbning och utsatthet på internet är
ofta relaterad till situationen i skolan.
Kommunlistan i Avesta menar att näthat och mobbning måste tar på betydligt större allvar i
skolan, som måste ge klart besked om att kränkande beteende inte tolereras. Inom gränsen för
skolans ansvar bör kommunen erbjuda en säker och anonym stödfunktion för utsatta elever.
Funktionen kan vara nätbaserad, så att folk kan höra av sig och få professionellt stöd
(kuratorer m m) utan att behöva ta kontakt ansikte mot ansikte. Detta leder förhoppningsvis
till att de problem som förekommer bättre synliggörs och fångas upp.
Som ett led i detta föreslår motionären att kommunen undersöker möjligheten att skapa en
aktionsplan mot nätmobbing och därmed jämförbara kränkningar. Planen kan t ex innehålla
följande:
- en nätbaserad stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade
- utbildning för berörd skolpersonal i att hantera problemet med kränkningar och mobbning
på internet
- stöd och information till föräldrar i syfte att ge bättre verktyg i relation till vad som kan
hända barnen på nätet.
Anneli Karlssons (KL) förslag:
- Att kommunfullmäktige beslutar skapa en aktionsplan mot kränkningar, hat och hot mot
barn och ungdomar på Internet enligt motionens intentioner.
Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 april 2016 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och gillar tanken med en stödfunktion på internet
eftersom väldigt många ungdomar är ute på nätet. Ungdomsrådet upplever att det kan vara
svårt att få kontakt med en vuxen, ibland måste man boka tid och att problemet förminskas i
kontakt med vuxna. Det kan upplevas jobbigt med en personlig kontakt och därför vore det
bra med en nätbaserad stödfunktion. Det är många av ungdomarna som vill hjälpa andra och
då behövs det ett forum för dessa att kunna mötas på och dela erfarenheter. Ungdomsrådet
ser därför en möjlighet för ungdomar att komma i kontakt med andra ungdomar i Avesta som
är i samma situation. Ett anonymt forum skulle kunna skapas.
Ungdomsrådet anser, liksom motionsförfattaren att näthat är ett stort problem. En anledning
till att ungdomar inte går till en kurator är att vissa kuratorer berättar för personen varför den
känner som den känner. Ibland vill man bara ha en som lyssnar. Då vore det anonyma
forumet ett bra alternativ till kuratorkontakt.
Ungdomsrådets förslag:
- Medborgarförslaget är besvarat med ungdomsrådets yttrande.
Bildningsstyrelsens yttrande
Utredare Sara Norqvist anför följande:
Enligt Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning är en procent av eleverna utsatta
för nätmobbning. Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot
diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Detta är grunden till att
likabehandlingsplaner upprättas årligen inom förskolan och skolan. Alla skol- och
förskolenheter har sina separata planer som bygger på kartläggningar som utförts av
verksamheten.
Likabehandlingsplanerna redovisar verksamheternas plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Planerna tar såväl upp främjande och förbyggande arbete som vilka åtgärder som
skall vidtas vid misstanke om kränkande behandling.
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Likabehandlingsplanen beskriver även hur barn och elever medverkar i det främjande och
förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers
vårdnadshavare.
Kränkningar på nätet ligger redan på skolans ansvar och ingår i skolornas
likabehandlingsplaner. Rektorerna är av uppfattningen att kuratorer och trygghetsgrupper på
skolorna ständigt arbetar med kränkningsärenden på nätet. Bildningsstyrelsen ställer sig därför
tveksam till att inrätta en kommunal aktionsplan och en webbaserad stödfunktion då dessa
frågor bäst hanteras inom skolan/förskolan genom en närvarande profession.
Erfarenhetsmässigt blir arbetet effektivare om aktionsplaner utformas lokalt på varje
skola/förskola vilket idag sker genom arbetet med likabehandlingsplanerna. Möjligen kan den
nätbaserade stödfunktionen locka någon att berätta något vederbörande annars inte hade
berättat. Dock anser bildningsstyrelsen att verksamheterna hellre bör arbeta för att alla barn
och elever känner att det finns personal på skolan som man kan anförtro sig till personligen.
BRIS erbjuder just en sådan anonym kuratorkontakt på sin hemsida som motionsställaren
förordar. Det bör även tas i beaktande om en sådan funktion kan locka till missbruk som blir
resurskrävande.
På högstadieskolorna har utbildning om kränkande behandling på nätet genomförts. Den 10
november 2016 kommer också skolledarkonferensen behandla rutiner för kränkande
behandling, hur och vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om kränkande behandling,
vilket även inbegriper kränkningar som skett på nätet. Detta är årligt återkommande på
skolledarkonferenser.
Utredarens förslag:
- Att bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet.
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Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 9 februari 2016.
- Kommunfullmäktige 21 mars 2016 § 32.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2016 § 44.
- Ungdomsrådets skrivelse 28 september 2016.
- Bildningsstyrelsen 9 november 2016 § 139.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 11.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 9.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Anneli Karlsson (KL),
Gunilla Berglund (C) och Martti Hopponen (S)att motionen tillstyrkes.
Mikael Westberg (S) yrkar, enligt kommunstyrelsens förslag, att motionen är besvarad med
hänvisning till bildningsstyrelsens och ungdomsrådets yttranden.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med hänvisning till bildningsstyrelsens och ungdomsrådets
yttranden.
Reservationer
Anneli Karlsson (KL), Krister Nilsson (KL) och Martti Hopponen (SD) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till Anneli Karlssons (KL) förslag.
___
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§6

Lis Linnbergs (L) motion om Attefallsby

Dnr KK16/0153 913
Lis Linnberg (L) anför följande i motionen:
För att skapa möjligheter för unga att flytta hemifrån i en kommun som har bostadsbrist så
behöver man se över möjligheten att skapa en Attefallsby.
Attefallshus omfattar 25kvm med möjlighet till 10kvm loft.
Bostäderna ska inte ses som permanentbostäder utan mer ett boende i väntan på att
bostadsbyggandet kommer igång.
Att bygga Attefallshus för unga gör att man kan skapa förutsättningar för unga att stå på egna
ben då hyran kan vara relativt låg i och med den låga byggnadskostnaden.
Östersunds kommun har tagit fram en ca kostnadsbild för att bygga en Attefallssby där man
kalkylerat med ca 600.000 kr/hus och man bygger nu en del av det projekterade antalet 100st.
Husen inrymmer toalett med dusch, allrum, sovloft och kök. Det finns ett stort utbud av
Attefallshus med olika planlösningar. Bilden nedan är modellen Bure från Baseco fritid
http://www.basecofritid.se/sortiment/attefallshus/stugor/bure-stuga-med-loft/
Attefallshusen kan byggas på det viset så att man kan vid behov sälja av husen för avflyttning.
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Lis Linnbergs (L) förslag:
- Avesta kommun ska inventera lämplig bostadsmark och anslutningar till va/el/fiber för
bygge av Attefallshus.
- Avesta kommun ska vid Gamla Byns bolagsstämma lämna ett uppdrag till bolaget sätta
igång en första projektomgång.
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 maj 2016 att remittera motionen till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och till Gamla Byn AB för yttrande.
Gamla Byn AB:s yttrande
VD Jan Näslund anför följande:
Det är endast fastighetsägaren som äger ett en- eller tvåfamiljshus som kan bygga
”Attefallshus” som komplement på deras fastighet med dessa förenklade regler.
Om Gamla Byn AB ska bygga ”Attefallshus” faller byggnationen under de nu gällande
reglerna för att bygga bostadshus. Det vill säga inga förenklade regler för att bygga dessa hus
Styrelsen för Gamla Byn AB beslut:
- godkänna informationen.
- ställa sig bakom skrivelsen.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttrande
Samhällsbyggnadschefen Arne Hjorth anför följande:
I plan- och bygglag (2010:900), 9 kap § 4a, regleras möjligheten att bygglovsbefriat s k
”Attefallshus”. Här fastslås att bestämmelserna är tillämpliga på enstaka byggnader belägna på
fastigheter som redan bebyggts med ett en- eller tvåfamiljshus. Lagstiftningen är alltså inte
tillämpbar på gruppbebyggelse av det slag som motionären skisserar.
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Det finns naturligtvis möjlighet att uppföra gruppbebyggelse av små bostadshus, men den är
då normalt bygglovpliktig, skall överensstämma med gällande detaljplan och bedömas på
samma sätt som annan bostadsproduktion.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut:
- nämnden antar samhällsbyggnadschef tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande.
Beredning
- Lis Linnbergs (L) motion 25 april 2016.
- Kommunfullmäktige 26 april 2016 § 70.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj 2016 § 63.
- Gamla Byn AB 23 augusti § 48 inkl tjänsteutlåtande
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 16 november 2016 § 113.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 12.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 10.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Lis Linnberg (L), Ulf Berg (M) att motionen
tillstyrks.
Blerta Krenzi (S), Kurt Kvarnström (S) och Susanne Berger (S) yrkar, enligt
kommunstyrelsens förslag, att motionen avslås med hänvisning till yttranden från Gamla Byn
AB och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås med hänvisning till yttranden från Gamla Byn AB och VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Reservationer
Lis Linnberg (L), Ulf Berg (M), Gunilla Berglund (C) Curt-Åke Larsson (KD,
Måna Hesselrud (M), Maarit Hessling (M) och Martti Hopponen (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
___
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§7

Gunilla Berglunds (C) motion om
ökad kvalitet och minskat resande vid
vårdplanering

Dnr KK 2016-00201 913
Gunilla Berglund (C) anför följande i motionen:
Många patienter som ligger inne på sjukhus har fortsatt stora behov av vård även efter sin
hemkomst (medicinskt färdigbehandlad) och behöver stöd från kommunen. I dessa fall ska
man när patienten är utskrivningsklar och ska åka hem från sjukhuset genomföra en
vårdplanering mellan landstinget och kommunen. Vid den samordnade vårdplaneringen deltar
patient, sjuksköterska och biståndsbedömare från kommunen m fl.
Ett sätt att ytterligare öka kvalitén, patientsäkerheten och tillgängligheten för personal,
anhöriga och andra företrädare som t ex är God man är att genomföra vårdplaneringen med
hjälp av videokonferens. Det ger flera fördelar som ökad trygghet för patienten, färre resor,
mindre tidsåtgång och minskad miljöpåverkan. Vår grannkommun Hedemora har påbörjat
detta arbetssätt redan.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun utvecklar sitt arbetssätt genom att använda videolänk/videokonferens för
vårdplaneringen i samband med hemtagningen av medicinskt färdigbehandlade och
utskrivningsklara patienter enligt ovanstående.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 augusti 2016 § 80 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Utredare Bosse Eriksson anför följande:
Motionären tar upp ett angeläget frågeområde som också är helt i linje med förvaltningens
mening. Stora möjligheter finns att nyttja den nya tekniken för att undvika dels tidsspill och
dels negativ miljöpåvekan på grund av att resor oftast sker med fossila drivmedel och
åstadkommer omfattande slitage både på bilar och vägnät.
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Förvaltningen jobbar aktivt på att få fler vårdplaneringar via videokonferens. Tyvärr kan vi
inte som ensamma aktörer genomföra det här. För närvarande klarar inte landstinget av att
vara med på vårdplaneringar via videokonferens, undantaget inom psykiatriområdet där det
fungerar bra. Därför är det utmärkta förslaget inte genomförbart.
Utredarens förslag:
- Motionen anses besvarat med hänvisning till skrivningen ovan.
Omsorgsstyrelsens förslag:
- Motionen anses besvarad med hänvisning till skrivningen ovan.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 20 juni 2016.
- Kommunfullmäktige 20 juni 2016 § 112.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 2016 § 80.
- Omsorgsstyrelsen 13 december 2016 § 180 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 13.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 11.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Gunilla Berglund (C), Curt-Åke Cocce Larsson
(KD), Ulf Berg (M) och Lis Linnberg (L) att motionen tillstyrks.
Susanne Berger (S), Henrik Öhrn (MP), Pia Aronsson (V) yrkar, enligt kommunstyrelsens
förslag, att motionen är besvarad enligt omsorgsstyrelsens förslag.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med omsorgsstyrelsen yttrande.
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Reservationer
Gunilla Berglund (C), Curt-Åke Cocce Larsson (KD), Ulf Berg (M),
Karl- Johan Petersson (C), Maarit Hessling (M), Måna Hesselrud (M), Johannes Kotschy (M),
Martti Hopponen (SD) och Karin Perers (C)
___
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§8

Region Dalarnas förslag till avtal för
finansiering av kollektivtrafiken i Dalarna

Dnr KK 2016-00339 513
Region Dalarnas direktion beslutade 2016-11-23 att godkänna Avtal för finansieringen av den
allmänna kollektivtrafiken och Avtal om den särskilda kollektivtrafiken samt rekommendera
kommunerna och landstinget att genom kommunfullmäktigebeslut godkänna avtalen.
För att avtalen. ska gälla och vara giltiga krävs att samtliga 15 kommunfullmäktige och
Landstings fullmäktige beslutar att godkänna båda avtalen.
Bakgrund
Kollektivtrafiken har sedan 1 juli 2014 finansierats via en 50 – 50 fördelning av kostnaderna
för trafiken. Den lösningen har skapat förvirring och missnöje och svårigheter att förutse vad
kostnaderna kommer att bli. Diskussionerna i kommunerna och landstinget tillsammans med
ledningen för AB Dalatrafik har varit besvärligt stundtals. Kollektivtrafikberedningen,
arbetsutskottet och direktionen har haft flera förslag till avtal att ta ställning till men låsningar
har hindrat en definitiv lösning. Principerna i den kostnadsfördelningsmodell som funnits har
hindrat effektiviseringsåtgärder i trafiken på grund av svårbegripliga övervältringseffekter av
kostnaderna. Det har också varit omöjligt att med trovärdighet inleda samarbetet med
trafiksystem i andra län.
Under sommaren och hösten 2016 har insikt spridits att Dalarna för sin egen skull och för den
kommande regionbildningen behöver få en tydligare och begripligare struktur på
finansieringen. Att sluta en överenskommelse om finansieringen av kollektivtrafiken är också
en generalrepetition inför skatteväxlingen under kommande vinter.
Beredning
- Teknisk service skrivelse 131.16
- Region Dalarnas förslag till Avtal om finansiering av Allmän kollektivtrafik i Dalarnas län.
- Region Dalarnas förslag till Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 4 januari 2017 § 5.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 5.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Lars Isacsson (S) och Ulf Berg (M) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 8 (forts)
Kommunfullmäktige beslutar enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Finansieringsavtalet för den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken i Dalarna
godkänns.
___
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§9

Nya taxor inom vård och omsorg 2017

Dnr KK 2016-00334 706
Enhetschef Birgitta Pettersson, omsorgsförvaltningen, föreslår i skrivelse 21 oktober 2016 nya
taxor inom vård och omsorg.
Delegerad sjukvård
År 2013 övertog kommunen ansvar för hemsjukvården i länet. Avesta kommun har avgift för
hemsjukvårdsbesök men inte för tid med uppgifter som utgörs av delegerad sjukvård.
Övriga dalakommuner har avgift för delegerad sjukvård enligt nedan:
Kommun
Borlänge *
Falun **
Gagnef *
Hedemora *
Leksand *
Ludvika *
Malung/Sälen*
Mora *
Orsa *
Rättvik *
Smedjebacken*
Säter *
Vansbro *
Älvdalen **
Fagersta *
Norberg **

Avgift
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
150:-/besök
175:-/besök

Maxavgift
450:-/mån
1 991:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
450:-/mån
1 772:-/mån

75:-/besök

316:-/mån
300:-/mån

* Om brukaren har del sjukvård och hemtjänst är det ordinarie hemtjänsttaxa som gäller
** Ingår i maxtaxan
I Avesta kommun har ca 100 brukare delegerad sjukvård var av;
5 st brukare som inte har några övriga insatser
3 st brukare ligger i nivå 1
3 st brukare ligger i nivå 2
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Om sjuksköterskan kommer på hembesök blir brukarna debiterade avgift. Men om
hemtjänstpersonal kommer på hembesök och utför delegerad sjukvård är det gratis.
Detta är inte likställighet enligt kommunallagen.
Exempel på personer som skulle få avgift i kommunen:
Födelseår

Betaln.
förmåga

Inkomstförfrågan lämnad

Övriga
tjänster

1926

1 841:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster*

1930

1 465:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Larm+nivå 1

1939

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

1952

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

1927

Nollad

Lämnat inkomstförfrågan

Nivå 1+larm

1937

Nollad

Lämnat inkomstförfrågan

Nivå 2+larm+matd

1942

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

1943

745:-

Lämnat inkomstförfrågan

Nivå 1

1946

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Hemsjukvård

1948

Nivå 2

Ej lämnat inkomstförfrågan

Nivå 2+matd

1965

Nivå 2

Ej lämnat inkomstförfrågan

Larm +nivå 2

1971

1 991:-

Ej lämnat inkomstförfrågan

Ej övriga tjänster

* haft hembesök av sjuksköterska
Installation av trygghetslarm inklusive avinstallation
Avgiften för trygghetslarm är i dagsläget 252 kr/månad, vilket utgör hyra för själva larmet.
Avgiften ingår i maxtaxan. Det finns också trygghetslarm som servicetjänst enligt 67+ då
gäller inte maxtaxan överhuvudtaget.
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§ 9 (forts)
Varje nytt larm måste programmeras innan det tas i bruk första gången. Kunduppgifter ska
föras in i ett dataregister. I hemtjänstgruppen sker utplaceringen/återtaget till/från brukaren.
Nyckelkvittens ska upprättas och nyckel förvaras i låst skåp. Vid återlämnande ska larmet
rengöras och avregistreras.
Den administrativa tiden uppskattas till en (1) timme per larm. Under de senaste 12
månaderna har mellan 15 – 20 larm/månad installerats.
Förslag att ta en (1) timme för installation (inkluderar även avinstallation) av trygghetslarm, för
närvarande 274 kr. Kostnaden ska ligga utanför maxtaxan.
Exempel på andra kommuner som har avgift för installation av trygghetslarm:
Kommun
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung/Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen
Fagersta
Norberg

JUSTERARES SIGN

Avgift
225:Ingen avg.
355:315:1000:Ingen avg.
Ingen avg.
500:Ingen avg.
600:Ingen avg.
Ingen avg.
Ingen avg.
1200:282:Ingen avg.

Ingår i Maxtaxan
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja
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§ 9 (forts)
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige:
- Delegerad sjukvård debiteras lika som övriga hemtjänstinsatser och ingår i maxtaxan.
- Installation, inklusive avinstallation, av trygghetslarm debiteras som en (1) hemtjänsttimme
per larm och att kostnaden ska ligga utanför maxtaxan.
- Ovanstående taxor gäller från 2017-03-01.
Omsorgsstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
- Delegerad sjukvård debiteras lika som övriga hemtjänstinsatser och ingår i maxtaxan samt
att taxan gäller från 2017-03-01.
Beredning
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 oktober 2016.
- Omsorgsstyrelsen 15 november 2016 § 174.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 14.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 12.
Kommunfullmäktiges beslut
- Delegerad sjukvård debiteras lika som övriga hemtjänstinsatser och ingår i maxtaxan samt
att taxan gäller från 2017-03-01.
___
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Sida 33

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten 2017

Dnr KK 2016-00355 349
Avesta Vatten och Avfall AB överlämnar ärende om verksamhetsområde för vatten, spill och
dagvatten 2017.
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområden för
allmänna vattentjänster. Verksamhetsområden upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten och
dagvatten. Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i Avesta föreslås av vahuvudmannen, och fastställs av kommunfullmäktige.
Senast en revidering av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten gjordes var 2015. Avesta
Vatten har för avsikt att revidera verksamhetsområdena årligen. Under denna period har vahuvudmannen ordnat va-tjänster för ett antal fastigheter som nu tas in i verksamhetsområde för
respektive tjänst. Utöver dessa som redan är anslutna, planeras att införliva ett antal outbyggda
fastigheter i verksamhetsområdet.
Ekonomiska konsekvenser
Fastigheter som ingår i verksamhetsområdet blir medlemmar av va- kollektivet och står därmed
för sina kostnader enligt gällande va-taxa.
Bakgrund
Genom att fastställa verksamhetsområdet blir det offentligrättsliga regelsystemet enligt lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) gällande för va-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom
verksamhetsområdet har både va-huvudmannen och fastighetsägare rättigheter och skyldigheter
enligt vattentjänstlagen.
För va-huvudmannen gäller bl a skyldigheten att tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och
dagvatten, samt rättigheten att ta ut avgifter (va-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom
verksamhetsområdet bl a rättighet att använda sig av tjänsterna inom området och är därmed
också skyldiga att betala va-taxa och följa allmänna bestämmelser (ABVA) som beslutas av
kommunfullmäktige.
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§ 10 (forts)
Avesta Vatten och Avfall AB beslut:
- Att med hänvisning till ovan anförda tillstyrka en revidering av verksamhetsområde för
Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten, spillvatten och dagvatten enligt
Bilaga Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 2017 i Avesta Kommun.
- Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och fastställande i
kommunfullmäktige i Avesta.
Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse 25 november 2016.
- Nya fastigheter i verksamhetsområde 2017, bilaga 1.
- Avesta Vatten och Avfall AB 7 december 2016 § 35.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 15.
- Kommunstyrelsen 23 januari 2017 § 13.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Patrik Sundin bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Sundins (S) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten, spillvatten och
dagvatten 2017 fastställs.
___
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§ 11

Val av revisor för Alfred Gustavsson i Spisbo
fond 1 mars 2017 – 28 februari 2021

Revisor och revisorsersättare för Alfred Gustavsson i Spisbo fond ska väljas av
kommunfullmäktige för fyra år i taget.
Valda t o m 2017-02-28 är Erik Larsson, By Kyrby (revisor) och Berith Davidsson, By Kyrkby
(revisorsersättare).
Beredning
- Kommunfullmäktige 24 november 2014 § 143.
- Kommunfullmäktiges valberedning 6 februari 2017 § 1.
Kommunfullmäktiges beslut
- Erik Bohlin, Horndal, utses till revisor för Alfred Gustavsson i Spisbo fond
1 mars 2017 – 28 februari 2021.
- Berith Davidsson, By Kyrkby, utses till revisorsersättare för Alfred Gustavsson i Spisbo
fond 1 mars 2017 – 28 februari 2021.
___
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§ 12

Styrelsen för Alfred Gustavsson i Spisbo fond
1 mars 2017 – 28 februari 2021

Ordförande och 2 ledamöter för Alfred Gustavsson i Spisbo fond ska väljas av
kommunfullmäktige för fyra år i taget.
Valda t o m 2017-02-28 är Per Olof Johansson (ordförande), Johanna Eriksson (ledamot) och
Björn Larsson (ledamot).
Beredning
- Kommunfullmäktige 24 november 2014 § 143.
- Kommunfullmäktiges valberedning 6 februari 2017 § 2.
Kommunfullmäktiges beslut
- Björn Larsson, Backa, Folkärna, (jordbruksägare i By) utses till ordförande i styrelsen för
Alfred Gustavsson i Spisbo fond 1 mars 2017 – 28 februari 2021.
- Johanna Eriksson, Bengtsbo, By Kyrkby, utses till ledamot i styrelsen för
Alfred Gustavsson i Spisbo fond 1 mars 2017 – 28 februari 2021.
- Cecilia Andersson, S:a Fullsta, By Kyrkby, utses till ledamot i styrelsen för
Alfred Gustavsson i Spisbo fond 1 mars 2017 – 28 februari 2021.
___
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§ 13

Fyllnadsval efter Amanda Isacsson (S)
t o m 2018

Dnr KK 2017-00010 102
Amanda Isacsson har avsagt sig sina uppdrag med omedelbar verkan med anledning av att
hon flyttat till Örebro för studier.
Fyllnadsval behöver därför förrättas på följande platser:
- ersättare i kommunstyrelsen
- ledamot i omsorgsstyrelsen
- ledamot i ungdomsrådet
- 2:e vice ordförande i ungdomsrådet.
Beredning
- Amanda Isacssons (S) skrivelse 12 januari 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 6 februari 2017 § 3.
Kommunfullmäktiges beslut
- Henrik Väyrynen (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen t o m 2018 efter
Amanda Isacsson (S).
- Linus Fransson (MP) utses till 2:e vice ordförande i ungdomsrådet t o m 2018 efter
Amanda Isacsson (S).
- Ledamot i omsorgsstyrelsen t o m 2018 efter Amanda Isacsson (S) utses vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom nominering saknas.
- Ledamot i ungdomsrådet t o m 2018 efter Amanda Isacsson (S) utses vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom nominering saknas.
___
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§ 14

Fyllnadsval efter Viktor Rosenblad (S)
t o m 2018

Dnr KK 2016-00018 102
Viktor Rosenblad har avsagt sig sina uppdrag med omedelbarverkan med anledning av att han
fått jobb på annan ort.
Fyllnadsval behöver därför förrättas på uppdraget som ersättare i bildningsstyrelsen.
Beredning
- Viktor Rosenblads (S) skrivelse 20 januari 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 6 februari 2017 § 4.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ersättare i bildningsstyrelsen t o m 2018 efter Viktor Rosenblad (S) utses vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom nominering saknas
___
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§ 15

Redovisning av hur det kommunala
partistödet 2016 använts av
kommunfullmäktiges partier

Dnr KK 2016-00351 104
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Palm (S) och administrativa chefen
Göran Johansson har skrivit följande brev till kommunfullmäktiges partier som hade
verksamhet 2016. I bilaga till brevet redovisades reglerna för kommunalt partistöd för Avesta
kommun som kommunfullmäktige antog 29 september 2014.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m.
mandatperioden 15 oktober 2014 – 2018. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna bifogat
förslag till regler för det lokala partistödet 2014-09-29 § 97.
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje
kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får
bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till
ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad
lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Regler för lokalt partistöd för Avesta kommun
Det lokala partistödet för Avesta består av
- Grundstöd, som uppgår till om 30% av prisbasbeloppet per parti/år (för år 2017 13 440:-)
samt
- Mandatstöd, som uppgår till 60% av prisbasbeloppet per mandat/år (för år 2017 26 880:-)
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen. Det innebär att inget lokalt partistöd för mandat utgår om
mandatperioden inleds med en ”tom stol”
Partistöd ges kalenderåret ut till parti som under året fått en ”tom stol” eller om ledamoten
inte längre tillhör samma parti som vid ingången av mandatperioden och sitter kvar i
fullmäktige som ”politisk vilde.
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§ 15 (forts)
Redovisning av lokalt partistöd
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använt.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Beslut om utbetalning av partistöd
Fullmäktige fattar årliga beslut om utbetalning av partstödet. Fullmäktige får besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en
granskningsrapport.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter redovisning till fullmäktige.
De nya reglerna syftar till att synliggöra, för medborgarna, hur det lokala partistödet nyttjats.
Ingen debatt ska därför ske vid kommunfullmäktigesammanträdet i februari om hur partierna
använt medlen.
Partistöd utbetalas i slutet av februari till de partier som gjort en skriftlig redovisning i tid.
Tidplan:
- Skriftlig redovisning till fullmäktiges sekretariat kompletterat med en granskningsrapport
senast 18 januari 2017.
- Kommunfullmäktige behandlar redovisningen vid sammanträde i 6 februari 2017.
- Utbetalning sker i slutet av februari 2017.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 41

2017-02-06

Kommunfullmäktige

§ 15 (forts)
Alla partier har lämnat redovisning av partistöd 2016 enligt följande:
Arbetareparitet Socialdemokraterna
- Partistödet har varit ett viktigt tillskott i verksamheten.
- 2 personer är anställda på expeditionen, 1 på 75 % och 1 på 25 %.
- Partistödet har använts till lokalkostnader, inköp av material, kurser och konferenser,
datakommunikation, leasing av kopiator samt annonser m m.
Granskningsintyg har inlämnats.
Vänsterpartiet Avesta
- Partistödet uppgick till 66 450 kronor.
- Få utåtriktade aktiviteter som kostat pengar.
- Partistödet har använts till lokalhyra, trycksaker, annonskostnader samt kostnader för
torgmöten och talare.
Granskningsintyg har inlämnats.
Sverigedemokraterna Kommunföreningen Avesta
- Partistödet har varit ett viktigt tillskott i verksamheten.
- Partistödet har använts till lokalkostnader, inköp av material, utbildning, annonsering,
utbildning på data m m.
Granskningsintyg har inlämnats.
Kristdemokraterna partiavdelningen i Avesta
- Partistödet uppgick till 39 870 kronor.
- Förutom partistödet är den största intäkten tillsammans med lotterier och medlemsavgifter.
- Partistödet har använts till utbildningar, deltagande i stämmor och konferenser samt
administrativa kostnader.
Granskningsintyg har inlämnats.
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FolkareCentern
- Partistödet har använts till deltagande i utbildningsdagar, Centerns kommundagar,
kretsordförandeträffar, distriktsstämma, årsmöte, pendlaraktiviteter, öppet möte,
medlemsmöten/gruppmöten samt styrelsemöten.
Granskningsintyg har inlämnats.
Liberalerna i Avesta
- Partistödet har använts på följande sätt: 20 % har använts till externa konferenser, 40 % till
lokalföreningens verksamhet och 40 % till länsförbundet.
- Avgiften till länsförbundet ger tillgång till ombudsmannajurist, 50 % rabatt på utbildningar
och konferenser anordnade av länsförbundet Dalarna, reseersättning till träffar arrangerade
av länsförbundet, länstäckande information och marknadsföring sam valadministration.
Granskningsintyg har inlämnats.
Moderaterna i Avesta
- Partistödet har använts till kostnader för material, textilier, hyror och konsumtion.
- Föreningslokalen har sagts upp men andra lokaler har hyrts.
Granskningsintyg har inlämnats.
Kommunlistan
- Partistödet uppgick till 93 030 kronor.
- Partistödet har använts till lokalhyra, utskick, öppna möten samt under 8 % har använts till
tele, porto, försäkringar och administration.
Granskningsintyg har inlämnats.
Miljöpartiet de Gröna i Avesta
- Partistödet har använts till utåtriktad verksamhet, medlemsvärvning, deltagande i Kongress
och Kommun och Landstingsdagar, IT-stöd och serviceavgift till Mp riks samt
medlemsmöten.
- Granskningsintyg har inlämnats.
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Beredning
- Kommunkansliets skrivelse, inkl regler för kommunalt partistöd för Avesta kommun,
9 december 2016.
- Arbetarepartiet Socialdemokraternas redovisning samt granskningsintyg 3 januari 2017.
- Vänsterpartiet Avestas redovisning samt granskningsintyg 12 januari 2017.
- Sverigedemokraterna Kommunföreningen Avesta redovisning samt granskningsintyg
13 januari 2017.
- Kristdemokraterna partiavdelningen i Avesta redovisning samt granskningsintyg
16 januari 2017.
- FolkareCenterns redovisning 17 januari 2017 samt granskningsintyg 12 januari 2017.
- Liberalerna i Avesta redovisning 20 januari 2017 samt granskningsintyg 10 januari 2017.
- Moderaterna i Avesta redovisning 20 januari 2017 samt granskningsintyg 18 januari 2017.
- Kommunlistans redovisning samt granskningsintyg 25 januari 2017.
- Miljöpartiet de Gröna i Avesta redovisning 3 februari 2017 samt granskningsintyg 28
januari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas Miljöpartiet de Grönas i Avestas redovisning
och granskningsintyg.
Kommunfullmäktiges beslut
- Partiernas redovisningar över partistöd 2016 godkänns.
- Utbetalning av partistöd 2017 till kommunfullmäktiges nio partier sker i slutet av februari
2017.
___
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Remiss – Blerta Krenzis (S) motion om
webbsända kommunfullmäktigesammanträden via Avesta kommuns hemsida

Dnr KK 2016-00349 913
Blerta Krenzi (S) har lämnat in en motion och anför följande:
Det demokratiska samtalet blir rikare och mer inkluderade ju lättare medborgarna kan
engagera sig i den politiska debatten. I ett led av att öka delaktigheten och inflytande hos
medborgare har många kommuner och landsting idag valt att webbsända sina
sammanträdande. Blerta Krenzi (S) anser att även Avesta kommun bör införa att webbsända
kommunfullmäktiges möten.
Då även Avesta kommun har som mål att öka medborgarinflytande borde införande av
webbsända kommunfullmäktigesammanträden via kommunens hemsida ligga rätt i tiden.
Blerta Krenzi (S) tror att många av våra medborgare är intresserade av de många angelägna
frågor som behandlas på kommunfullmäktige. Med den moderna tekniken borde det lätt
kunna åtgärdas att medborgarna får ta del av fullmäktige i form av webbsända möten.
Förhoppningsvis kan detta också vara ett sätt att engagera våra unga medborgare mera i den
demokratiska processen. Genom att få insyn i hur kommunfullmäktige fungerar blir steget in i
det politiska engagemanget kanske inte så främmande.
Även i ett kunskapssyfte är detta en bra idé. Dagens samhälle och medborgare är
uppkopplade mer än någonsin tidigare. Tyvärr är det många osanningar som delas vidare på
olika sociala forum och som många medborgare tar för sanning. Att införa webbsända
sammanträden ökar därför möjligheten för medborgarna att faktiskt följa ärenden, beslut och
debatter som hålls i kommunens högsta beslutande organ.
Detta ger också medborgarna möjligheten att få vetenskap om de lokala politikerna och vad
de politiska partierna faktiskt står för.
Blerta Krenzis förslag:
- kommunfullmäktiges sammanträden ska webbsändas på Avesta kommunens hemsida.
Beredning
- Blerta Krenzis (S) motion 12 december 2016.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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Remiss – Ulf Bergs (M) och
Johan Thomassons (M) motion om utredning
av nya rutiner kring enskilda avlopp

Dnr KK 2016-00356 913
Ulf Berg (M) och Johan Thomasson (M) har lämnat in en gemensam motion och anför
följande:
På senare tid har det startat en debatt om behovet av trekammarbrunnar samt skötsel av
desamma.
I Avesta kommun döms slentrianmässigt enskilda avlopp med gamla anläggningar ut, utan
provtagning och fastighetsägarna tvingas till dyra investeringar. Allt fler börjar ifrågasätta om
dessa mångmiljardinvesteringar på nationell nivå får de miljöförbättringar som det var tänkt.
Här behövs med största sannolikhet ytterligare forskning.
Det finns dock uppgifter som Avesta kommun med fördel skulle kunna vara en del av
forskningen. Det är ingen tvekan om att det finns många enskilda avlopp som måste åtgärdas.
Vid dessa beslut borde en bedömning göras vilken typ av anläggning som måste finnas efter
brunnen. Här har markens beskaffenhet en avgörande betydelse.
Idag töms trekammarbrunnarna i Avesta ungefär en gång per år. Den bakterieflora som byggts
upp tas idag med bilen som tömmer slammet. Innehållet i brunnen består till största delen av
förorenat vatten, 80 – 90 procent. Det medför att ifrån kommunens yttre delar blir det många
transporter till gamla reningsverket i Sjövik med ett innehåll som består mest av vatten. Det
kan inte vara det effektivaste sättet att tömma en slambrunn, vare sig ur miljö- eller
kostnadssynpunkt.
Det finns idag slambilar som processar brunnens innehåll och vattnet återförs till brunnen och
endast slammet tas med. Då kan betydligt fler brunnar tömmas innan längre transporter blir
nödvändiga. Det borde även medföra att bakteriefloran som är behjälplig med nedbrytningen
av slammet i brunnen inte behöver återskapas på nytt.
Det finns idag även de som tillsätter natriumperkarbonat och bakterier en gång per månad och
det resulterar i att brunnen inte behöver tömmas på slam, i vart fall inte årligen. En artikel
finns i Land Lantbruk nummer 49/2016.
Det finns flera skäl att ta ett helhetsgrepp över enskilda avlopp och mycket talar för att både
innehavare och miljön kan bli vinnare om rätt åtgärder vidtas.
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Moderaterna i Avesta genom Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) förslag:
- Avesta kommun undersöker möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt kring
enskilda avlopp med målsättningen att både kommuninnevånare och miljön blir vinnare.
Beredning
- Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion 13 december 2016.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Överlämnande - Vanja Karlströms och
Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om
aktivitetsmaterial till hundarna samt
framdragning av vatten till hundrastgården i
Avesta

Dnr KK 2016-00362 912
Wanja Karlström och Anna-Karin Nykänen har lämnat in ett gemensamt medborgarförslag
och anför följande:
De framför att det nu finns en hundrasthage i Avesta och de är jätteglada för den.
Medborgarförslagsställarna och många andra saknar något att aktivera hundarna med,
aktivitetsmaterial som inte kostar så mycket pengar för Avesta kommun.
Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens förslag:
- Aktivitetsmaterial till hundrastgården införskaffas t ex tre stora stenar som stora hundar
kan hoppa på, tre lite mindre stenar som små hundar kan hoppa på, några större stockar
som hundarna kan hoppa över och springa på samt två stora cementrör, som grävs ner lite
så att de sitter fast, som hundarna kan springa igenom.
- Vatten dras fram till hundrastgården.
Beredning
- Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag 17 december 2016.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
___
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Överlämnande – Lennart Selanders
medborgarförslag om skyltning,
snörenhållning, sandning och gatuarmaturer i
By samt gratis färdtjänst som rättvisekrav

Dnr KK 2017-00004 912
Lennart Selander har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Han lämnar förslag på följande åtgärder:
1. Anbringande av vägskylt ”Ej genomfart” vid Åsen 28 i By Kyrkby vid infarten till
radhusområdet för att möjligen begränsa ”rundkörning” som skapar oro i området.
2. Förbättrad snörenhållning och sandning av ”vänstra” sidan av gatan fram till Åsen 32. Bör
kanske en samordning ske mellan radhusområdet och kommunens gatudel?
3. Som rättvisekrav och trygghetsskapande önskas en gatuarmatur förslagsvis mellan Åsen 30
och Åsen 32.
4. För att skapa trygghet för alla gående på stora vägen fram till skola, kyrka m m önskar vi
boende i By Kyrkby att den ”svartlagda” delen före skolinfarten, genom kommunens försorg,
blir utrustad med 2 st armaturer.
5. Som rättvisekrav emotses att kommunen prövar om kommunens äldre invånare som p g a
sjukdomsskäl etc efter prövning beviljats färdtjänst, beviljas gratis åkande med färdtjänst att
jämställas med övriga ”friska” kommuninvånares möjlighet till gratis åkande.
Medborgarförslagsställarens förslag:
- Följande åtgärdas i By Kyrkby: En skylt ”Ej genomfart” vid Åsen 28, förbättrad
snörenhållning och sandning av vänstra sidan fram till Åsen 32, en gatuarmatur mellan
Åsen 30 och Åsen 32 samt två armaturer på den ”svartlagda” delen före skolinfarten.
- Avesta kommun prövar möjligheten att färdtjänstberättigade beviljas gratis åkande för att
jämställas med övriga kommuninvånares möjlighet till gratis åkande.
Beredning
- Lennart Selanders medborgarförslag 2 januari 2017.
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
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Överlämnande – Jan Bergqvists
medborgarförslag om trafikkorsningen i
Nordanö samt hastighetsbegränsningarna i
området

Dnr KK 2017-00012 912
Jan Bergqvist har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Han anser att det är dags att göra något åt den farliga trafikkorsningen i Nordanö för
gångtrafikanter. Det är väldigt farligt att gående korsa 68:an för att komma till och från
Nordanö. Det går väldigt mycket trafik på 68:an och Mästerbovägen, varav stor del är tung
trafik. Den tunga trafiken har ökat markant sedan Stora Enso-lagret och CEAB:s anläggning
togs i drift. Vintertid är det riktigt besvärligt med smalare vägar och skymd sikt.
Medborgarförslagsställaren tycker också att hastighetsbegränsningarna i området är konstiga.
Bra att det är 60 km/tim på 68:an och helt ok att det efter järnvägen mot Åsbo är 50 km/tim
förbi husen och sedan 70 km/tim.
På Kyrkbyvägen är det helt plötsligt 70 km/tim trots att det ligger en skola där. Andra skolor i
kommunen har 30 km/tim. Det går dessutom väldigt mycket tung trafik på Kyrkbyvägen trots
att det går att köra 68:an till Jularbo för att sedan ta av mot Skogsbo.
Jan Bergqvists förslag:
- Gör en gångbro över 68:an och järnvägen (bör ej vara trappor utan sluttande ramper).
- Gör en ny gång- och cykelväg från gångbron och fram till befintlig gångväg under 70:an vid
trafikplats Åsbo. Sommartid går det ju att använda Friluftsvägen förbi golfbanan, men ej på
vintern när skidbacken är i drift.
Beredning
- Jan Bergqvists medborgarförslag 9 januari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
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Överlämnande – Birgitta Petterssons
medborgarförslag om gratis lån av ljudböcker
för mobilen

Dnr KK 2017-00019 912
Birgitta Pettersson har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Fler och fler kommuner, bl a Enköping och Vansbro, har gratis utlåning av streamade
ljudböcker till mobilen och medborgarförslagsställaren vill att detta även ska vinnas i Avesta
kommun.
Om möjligheten finns at låna gratis ljudböcker för mobil (i-phone eller android) skulle fler
olika grupper ha nytta av dessa. T ex personer med dyslexi eller synnedsättning eller
nysvenskar som behöver lära sig svenska på ett enkelt sätt.
Ett modernt bibliotek bör ha sina böcker på olika media för en bättre tillgänglighet som
gynnar svagare grupper av olika slag.
Birgitt Petterssons förslag:
- Man ska kunna låna ljudböcker gratis från biblioteket som kan streama i mobilen.
Beredning
- Birgitta Petterssons medborgarförslag 20 januari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
___
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Remiss – Linda Rosens och Annelie Jonssons
medborgarförslag om barn och ungdomar
med NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar)

Dnr KK 2017-00032 912
Linda Rosen och Annelie Jonsson har lämnat in ett gemensamt medborgarförslag och anför
följande:
Föreningen föräldrar Som Bryr Sig har identifierat en problematik kring barn och ungdomar
med NPF diagnoser samt deras familjer. Föreningen har under flera terminer genomfört
studiecirklar och samordnat föräldrastöd. Medborgarförslagsställarna anser nu att resurser och
insatser behövs för att förebygga psykisk ohälsa som har ökat bland unga samt deras föräldrar
i Sverige. De anser också att föräldrar är de viktigaste personerna i barnens liv De som skall
sätta ramar, ge kärlek, bekräftelse och tillit. En viktig del är att kommunen och Landsting skall
samarbeta med företag och organisationer för att kunna erbjuda den hjälp medborgarna
behöver.
Många föräldrar och familjer upplever att myndigheter som exempelvis kommuner och
socialkontor har allt för stor makt. Därför finns en rädsla att vända sig till dem vilket också är
en stor anledning till varför kommuner bör samarbeta med andra aktörer.
På grund av den psykiska ohälsan som råder måste en förändring till. Barn och ungdomar
klarar inte skolan och det sociala livet. Föräldrar blir utbrända på grund av all problematik runt
sitt barn som leder till sjukskrivningar.
Samhället har inga strategier och vet inte vilka insatser som behövs för dessa barn och
ungdomar för att få en fungerande vardag. Problemen i skolan som många gånger leder till en
orosanmälan för att skolan inte har någon lösning eller kunskap om problemet.
Medborgarförslagsställarna ser att det måste till en förändring och agerar nu.
1. Vi vill att det skall finnas fler insatser i samhället samt få ett bättre bemötande från
socialförvaltningen och politikerna. Kommunen vill inte ta till sig sitt ansvar att ordna fler
insatser till medborgarna så att fler föräldrar ges möjlighet att orka ta sitt föräldraansvar,
istället för att se problemen viftas det bort med att det är dåligt uppfostrade barn som har
slappa föräldrar som misslyckats med barnuppfostran. Som förening ser
medborgarförslagsställarna också att Avesta kommun inte följer socialstyrelsens riktlinjer om
Evidensbaserad praktik, d v s att kommunens verksamheter tillsammans med andra aktörer
ska samarbeta för att kunna erbjuda medborgarna de insatser som behövs i ett samhälle.
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Istället har medborgarförslagsställarna uppmärksammat ett problem. Kommunen vill sköta allt
i egen regi. Med ett samarbete oavsett om det kostar pengar eller inte så skulle vi kunna
tillgodose den vård och de stöd våra medborgare behöver.
Vi vill se en förändring så att kommunen skall se till att arbeta efter socialstyrelsens riktlinjer
med evidensbaserad praktik.
2. Skolor och socialförvaltning har ingen kunskap om barn med NPF diagnoser. Exempel när
ett barn vägrar gå till skolan görs orosanmälningar till social förvaltningen.
Medborgarförslagsställarna kräver att när en familj får mer än två orosanmälningar på sig och
socialförvaltningen inte hittar något fel i familjen skall även skolorna granskas, hur jobbar de
med eleven i skolan, vad finns för problem där o s v?
Kommunerna får inte vara rädda att släppa in andra aktörer om de kan erbjuda bättre
alternativ för barn och ungdomar med NPF diagnoser och mera stöd till föräldrarna. Det är
också en fråga om en samhällsklass. Rätt stöd och tidiga insatser ger dessa barn och ungdomar
bättre förrättningar att klara skola och den sociala biten. Det ger också lägre antal
sjukskrivningar av utmattade föräldrar och fler föräldrar som orkar arbeta.
Linda Rosens och Annelie Jonssons förslag för att förebygga psykisk ohälsa:
- Kommunens verksamheter samarbetar och ser företag och andra aktörer som ett
komplement i deras arbete.
- Skolor och socialförvaltning får mer kunskap om barn och ungdomar med NPF-diagnoser
samt deras föräldrar och att även skolans arbete ska granskas vid andra anmälningen till
socialförvaltningen om inga fel i familjen upptäckts.
Beredning
- Linda Rosens och Annelie Jonssons medborgarförslag 31 januari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Överlämnande – Iris Johanssons och
Inger Mattssons medborgarförslag - skolbarn
med psykisk ohälsa behöver snabb hjälp

Dnr KK 2017-00033 912
Iris Johansson och Inger Mattsson har lämnat in ett gemensamt medborgarförslag och anför
följande:
Nuläge
Idag mår många elever dåligt och saknar stöd för att klara skola och utveckla sociala kontakter.
Barn och ungdomar behöver omedelbar hjälp vid psykisk ohälsa för att kunna utvecklas både
mentalt och fysiskt och för att kunna fokusera på sina studier och sin sociala utveckling. Det
finns stor risk för att individer i känsliga åldrar identifierar sig med sitt mående. Om
barn/ungdomar inte får hjälp brådskande kan en känsla av uppgivenhet och dålig självkänsla
drabba individen och det blir svårt att återhämta sig. Psykisk ohälsa hos elever drabbar
förutom individen även klasskamrater, familj och skolpersonal. Lidandet är stort och
samhällskostnaderna omfattande.
Vad kan göras
Avlasta klasslärare ansvaret för det första ledet av insatser som skolan har att göra. Klasslärare
har fullt upp med andra arbetsuppgifter och saknar tid och i de flesta fall utbildning inom
psykisk ohälsa.
Hur
Genom att i första hand lägga över ansvaret till personer ute på skolan som har uppgift att
lyssna på och stötta elever (där bemötande, tillit och tillgänglighet är prioriteringen) och i
andra hand slussa vidare till per specialiserad hjälp från KBT-terapeut (Kognitiv
beteendeterapi), läkare eller psykolog. Kommunen ska i de fall det behövs hyra in de tjänster
som behövs skyndsamt (inom två veckor). Dialog ska ske om ärenden skickas vidare mellan
lärare, hem och profession. Dokumentation ska ske så att elever kan fångas upp vid
personalbyte, för att ge en helhetsbild och för uppföljning.
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Effekter
- Vinster i både välmående för individen, som får stöttning och verktyg tidigt i livet, och
människor i dennes närhet.
- Färre sjukskrivningar och mindre utmattning hos personal och föräldrar som inte får den
stöttning och hjälp de behöver för barnets/ungdomens bästa.
- Mobbning kan förebyggas om barn får hjälp med att förstå sociala spelregler och sitt eget
mående och dess påverkan på beteendet.
- Harmoni i skolmiljön förbättras med mer hjälpande och stöttande klimat. När det blir mer
nära och tillåtet att ta hjälp kan tillgänglighet, närhet och nåbarhet öka.
- Utbildningskvalitén i skolan ökar.
Centerkvinnorna i Folkärna södra Centeravdelning genom Iris Johanssons och
Inger Mattssons förslag när det gäller skolbarn med psykisk ohälsa:
- I första hand läggs ansvaret till personer ute på skolan och i andra hand slussa vidare till
med specialiserad hjälp från KBT-terapeut, läkare eller psykolog.
- Kommunen ska i de fall det behövs hyra in de tjänster om behövs, skyndsamt.
- Dialog ska ske om ärenden skickas vidare mellan lärare, hem och profession.
- Dokumentation ska ske så att elever kan fångas upp vid personalbyte för att ge en
helhetsbild och för uppföljning.
Beredning
- Iris Johanssons och Inger Mattssons medborgarförslag 27 januari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
___
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§ 24

Remiss – Karin Perers (C) motion om
modernitet - IT en självklarhet i de flestas
vardag

Dnr KK 2017-00035 913
Karin Perers (C) har lämnat in en motion och anför följande
Avesta kommun erbjuder särskilt boende för personer som har omfattande och varaktiga
behov av hjälp. Boendet ska, enligt information på kommunens webbplats, ge ”alla
hjälpinsatser som den enskilde behöver i det dagliga livet”. Behoven hos de boende är olika,
och boendet förutsätter att ansökan har beviljats av omsorgsförvaltningen. Den enskilda ska
kunna bo kvar hela livet ut.
”Särskilt boende” är – med andra ord – alltid ett hem för människor. Många av de boende är
äldre personer, som lever med sjukdomar eller funktionsvariationer. Andra är yngre. Oavsett
ålder och oavsett fysisk eller psykisk ohälsa, är boendet just människornas hem. Namnen på
sådana hem i Avesta kommun är Baldersgården, Björkhagen, Framnäs, Skogsgläntan och
Tallbacken.
Digitala verktyg – och därmed behov av tillgång till Internet – är självklara för i stort sett hela
befolkningen i vårt land. Det finns exempel på en 100-åring som bloggar. Men för Avesta
kommuns invånare, i behov av särskilt boende, är inte Internet någon självklarhet. Det, som
kommunens alla fullmäktigeledamöter och anställda anser vara omistligt, skulle vi omedelbart
förlora om vi drabbades av funktionsnedsättning som förde oss till kommunalt särskilt
boende.
Enligt uppgift från kommunens IT-avdelning är det omsorgsförvaltningen som beslutar om
den boende ska få gäst kod till hemmets befintliga nätverk eller ej. Det visar sig i verkligheten
vara en otydlig, omständlig och tidsödande modell, där svaren dröjer eller helt uteblir.
Möjlighet att, mot betalning, ansluta sig till fiber eller ett nätverk erbjuds inte. Kvar finns
alternativet eget mobilt bredband med de uppenbara begränsningar som det ger.
Det är hög tid för Avesta kommun att vakna upp. Moderna informations- och
kommunikationsverktyg är naturliga för människor i alla åldrar och med vitt skilda
hälsobetingelser.
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Avesta kommuns erbjudande om ”alla hjälpinsatser som den enskilde behöver i det dagliga
livet” måste omfatta tillgång till smidig, snabb och säker Internetuppkoppling. Det är särskilt
angeläget i en kommun som förvägrar sina invånare valfrihet, när behovet av särskilt boende
uppstår.
Värdighet och modernitet ska, enligt oss i Centerpartiet, prägla de förutsättningar som Avesta
kommun ger i särskilda boenden. Hit hör absolut förutsättning för Internetanslutning.
Vi i Centerpartiet genom Karin Perers (C) förslag:
- att Avesta kommun garanterar alla boende i särskilda boenden tillgång till smidiga, snabba
och säkra Internetuppkopplingar
- att Internetanslutning erbjuds mot relevant avgift.
Beredning
- Karin Perers (C) motion 3 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 25

Remiss – Gunilla Berglunds (C) motion
hembesök i syfte att förebygga hälsa och
säkerhet för äldre

Dnr KK 2017-00037 913
Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande
Andelen äldre ökar för varje år och blir en allt större grupp i samhället. Alltfler av dessa
medborgare i Avesta bor kvar i sin bostad så länge det är möjligt. Har man hälsan och är pigg
fungerar det bra, man har inte hemtjänst eller annan hjälp från samhället.
Men det kan ändras snabbt om man blir sjuk eller kanske drabbas av olycka i hemmet.
Tidigare hade Avesta uppsökande verksamhet och besökte äldre i deras bostad för att erbjuda
information om stöd och hjälp vid behov. Man gjorde även en koll på säkerhetsrisker t ex om
det finns mattor som utgör snubbelrisk, sladdar på golvet, hur belysningen är o s v. Man
kunde också samtala om hur många sociala kontakter den äldre har, hur matlagning fungerar
o s v.
Ett förebyggande och uppsökande arbete kan var mycket värdefullt för både den enskilde och
även för kommunen. Alla ev olyckor som kan undvikas och möjlighet att kanske få stöd i tid
innan ev problem blir för stora är till nytta.
Centerpartiet i Avesta genom Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Att Avesta kommun åter inför uppsökande riskförebyggande hembesök hos äldre som idag
inte tar emot hjälp från kommunen
- Att riktlinjer för innehåll och från vilken ålder besöken ska genomföras beslutas snarast.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 3 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 26

Fråga – Gunilla Berglunds (C) till
omsorgsstyrelsens ordförande
Susanne Berger (S) om kvalitén på
hemtjänsten i Avesta

Dnr KK 2017-00036 915
Gunilla Berglund (C) har inlämnat fråga till omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S)
om kvalitén på hemtjänsten i Avesta.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) fråga 3 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Gunilla Berglund (C) och besvaras av Susanne Berger (S).
”Kommunens andel av äldre medborgare i Avesta ökar och många av dessa behöver hjälp för
att klara sin vardag. Till en början är det vanligen med hemtjänst någon dag i veckan till att
kanske efter någon längre tid ha större behov av hjälp. Många kan få hjälp flera gånger per
dygn.
Ett mått på kvalitén på hemtjänst är att under en två- veckorsperiod mäta hur många olika
anställda inom hemtjänsten som besöker den som beviljats hjälp.
I den statistik som finns offentligt och som även refererats till i media så är Avesta sämst i
jämförelsen över Dalarnas kommuner. Äldre med minst 2 besök/ dag av hemtjänst tar i snitt
emot 15 olika personal från hemtjänsten under två veckor.
I Avesta är den genomsnittssiffran 20. Vilket innebär att det kan t o m vara fler än 20.
För många äldre känns det här otryggt att inte vem som kommer varje dag och ska hjälpa
dem.
Min fråga är hur ska det här förbättras i Avesta kommun? Vilka åtgärder och beslut har
omsorgsstyrelsen fattat för att minska antalet personal hos var och en av brukarna? När
kommer de äldre och ev anhöriga att se en förbättring?”
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Omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S) redovisar följande i sitt svar:
”Gunilla tar upp en viktig fråga för omsorgsstyrelsen som vi arbetar med för att förbättra. För
att ytterligare sätta fokus på problemet så har vi dessutom valt att lyfta upp just den indikatorn
på kommunfullmäktige nivå. Den statistik som Gunilla hänvisar till är Kommunens Kvalitet i
Korthet, KKiK, och ett mått om Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare
möter under en 14-dagars period, (medelvärde) där vi i Avesta 2016 ligger på 20 personal (år
2015- 20 personal och år 2014 – 18 personal) Målet som kommunfullmäktige satt till 2018 är:
15 (snittet för landet)
Detta mått om personalkontinuitet är i sig inget mått på kvalité utan mer ett trygghetsmått.
När det gäller kvalitén i hemtjänsten finns andra mått i KKiK som mäter den:
Resultat hemtjänst 2016;
- Brukarbedömning, generell brukarnöjdhet 92 %
- Brukarbedömning bemötande 97 %
- Brukarbedömning trygghet 86 %
Samtliga medelgoda resultat i jämförelse med andra kommuner.
I Avesta kommun har vi valt att införa heltider och inga delade turer. För att lyckas med det så
använder vi oss av disponibel tid som används i verksamheten. (ordinarie personal använder
sin disponibla tid till att täcka frånvaro) Detta innebär att det är fler tillsvidareanställda med
adekvat utbildning som täcker upp frånvaro i hemtjänsten än tidigare.
Att vi inte har delade turer innebär att vi inte kan ha samma personal på morgonen som på
kvällen.
För att så långs som möjligt komma till rätta med den otrygghet som många olika personal
kan innebära för hemtjänsttagarna så pågår ett utvecklingsarbete för att öka
personkontinuiteten.
Översyn av planering och schemaläggning sker.
Vi arbetar för att om möjligt göra ”grupper i gruppen”. Det innebär att man delar upp en
hemtjänstenhet i mindre grupper riktat till en grupp brukare.
Införande av fjärrkameror på prov för de som endast har tillsynsbesök nattetid.
Vidare sker en översyn av bemanningsenheten där vi bland annat ser över möjligheterna att
knyta poolanställda till vissa enheter. Översynen ska vara klar och redovisas för
omsorgsstyrelsen i april.
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När dessa åtgärder kan ge resultat så att hemtjänsttagarna kan se en förbättring är i dagsläget
svårt att avgöra. Arbetet pågår kontinuerligt och olika delar kommer påverka olika mycket –
men självklart hoppas vi att hemtjänsttagarna ska märka skillnad under utvecklingsarbetets
gång.
Det är först vid nästa mätning för KKiK som vi kan se det faktiska resultatet.”
Svaret medför inlägg av Gunilla Berglund (C).
___
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§ 27

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på www.avesta.se/Kommunen och
Politiken/Offentliga handlingar/Protokoll/Kommunfullmäktige.
■ Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2016.
Övriga delgivningar finns att läsa på www.avesta.se/Kommunen och Politiken/Kommande
sammanträden/Kommunfullmäktige samt i pärm vid sammanträdet.
■ Dnr KK 2017-00010 012
Amanda Isacssons (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunkansliets skrivelse till Länsstyrelsen Dalarna med begäran om ny sammanräkning
efter Amanda Isacsson (S) t o m resten av mandatperioden.
■ Dnr KK 2017-00018 012
Viktor Rosenblads (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunkansliets skrivelse till Länsstyrelsen Dalarna med begäran om ny sammanräkning
efter Viktor Rosenblad (S) t o m resten av mandatperioden.
■ Folkare Landsbygdsforums protokoll 13 december 2016.
■ Gamla Byn AB:s extra bolagsstämma 21 december 2016.
■ Avesta Industristad AB:s extra bolagsstämma 21 december 2016.
■ Avesta Vatten och Avfall AB:s extra bolagsstämma 21 december 2016.
■ Dnr KK 2016-00350 805
Bildningsstyrelsen 7 december 2016 § 157 ang Avesta kommuns ungdomsledarstipendiat
2016 – Stefan Hedberg, Avesta volley.
■ Dnr KK 2016-00055 912
Kommunstyrelsen 29 november 2016 § 154 ang ungdomsrådets medborgarförslag om
övergångsställe på Dalavägen.
■ Dnr KK 2016-00248 912
Omsorgsstyrelsen 13 december 2016 § 178 ang Kerstin Kalins medborgarförslag om
trygghetsboende i Horndal.
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■ Dnr KK 2016-00125 738
Kvartalsrapport gällande gynnade beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL samt gynnade
beslut enligt LSS (SFS 2008:77-79) som ej verkställts inom 3 månader efter beslutsdatum
samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3 månader – kvartal 4
2016 – kontaktperson.
■ Dnr KK 2016-00125 738
Kvartalsrapport gällande gynnade beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL samt gynnade
beslut enligt LSS (SFS 2008:77-79) som ej verkställts inom 3 månader efter beslutsdatum
samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3 månader – kvartal 4
2016 – servicelägenhet och vård- och omsorgsboende.
___
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Lars Isacsson
(S)
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Susanne Berger
(S)
X
Mikael Westberg
(S)
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Johan Thomasson
(M)
F
Filip Djupenström
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Maria Andersson
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F
Karin Perers
(C)
X
Kurt Kvarnström
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Anneli Karlsson
(KL)
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Laila Borger
(S)
X
Ulf Berg
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Anita Tärneborg
(S)
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(V)
X
Martti Hopponen
(SD)
X
Ulf Bengtsson
(S)
X
Kirsti Andersson
(S)
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Karl-Johan Petersson
(C)
X
Patrik Sundin
(S)
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Henrik Hästbacka
(M)
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Blerta Krenzi
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Lennart Palm
(S)
X
Rolf Rickmo
(KL)
F
F
Börje Laakso
(SD)
Mia Bergkvist
(S)
X
Henrik Öhrn
(MP)
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Lis Linnberg
(L)
X
Måna Hesselrud
(M)
X
Lars Levahn
(S)
X
Göran Edström
(S)
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Gunilla Berglund
(C)
X
Erika Bengtsson
(V)
X
Ruth Johansson
(S)
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Curt-Åke Cocce Larsson (KD)
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(S)
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Eric Karlsson
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Ola Sjökvist
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Maarit Hessling
Sara Persson
Jerry Harrysson
Christina Kaloinen
Kerstin Floberg
Therese Neff
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